รายงานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ดร.ศิรดา
จารุตกานนท์
(แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ดร.สุชาดา
พงศ์กิตติวิบูลย์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.นฤมล
อินทรวิเชียร
(แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ดร.จักรี
ไชยพินิจ
(แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ดร.ฐานันดร์
กัณฑะษา
(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์
ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ธนิดา
จุลวนิชย์พงษ์
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ดร.มัณฑนา
รังสิโยภาส
(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.เทพศักดิ์
ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดร.เชษฐ์
ศิริสวัสดิ์
(แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผศ.ดร.พัชนีย์
ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ
(แทน) กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๔. นายไพรินทร์
ทองภาพ
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๑๕. ดร.ภัทราวดี
มากมี
(แทน) กรรมการ
(แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
๑๖. ผศ.ดร.จรัล
ฉกรรจ์แดง
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๑๗. ผศ.ดร.มารุต
ตั้งวัฒนาชุลีพร
กรรมการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๑๘. รศ.ดร.ยุวดี
รอดจากภัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๑๙. นางนิตยา
โคตรศรีเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๐. นางสาวเสาวณีย์ สาราญสุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
๒๑. นางเสริมศรี
สามารถกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๒๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๒๓. นายพิชญพงศ์
คีรีเดช
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
๒๔. นางจินตนา
เปล่งปลั่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภาจกิจอื่น
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ดร.อาณัติ ดีพัฒนา)
๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล)
๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์)
๔. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล)
๕. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย)
๖. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล)
๗. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม)

-๓ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ผศ.ดร.ปิยฉัตร
ผศ.ดร.ไพลิน
ผศ.ดร.ดวงตา
ดร.สาธินี
ดร.สารัตน์
ผศ.ดร.วิชมณี
ผศ.ดร.กุลยา
ดร.สมคิด
ผศ.ดร.จเร
ดร.เอกพงษ์
ผศ.ดร.อนุเทพ
ผศ.ดร.ภาคภูมิ
ดร.สมพร
ดร.ฉัตรกมล

วัฒนชัย
เงาตระการวิวัฒน์
จุลศิริกุล
เลิศประไพ
ศิลปาวงษา
ยืนยงพุทธกาล
ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
อินเทพ
จรัสจรูญพงศ์
สุวัฒนมาลา
ภาสุระ
พระประเสริฐ
ส่งตระกูล
สิงห์น้อย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น

-๔คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
หลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
๑. หลักสูตรที่ต้องส่งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบ
การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
๑.๑ หลักสูตรใหม่
๑.๒ หลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่เป็นการปรับปรุงในสาระสาคัญของหลักสูตร
อาทิ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสาคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และ
ระบบการศึกษา
๑.๓ หลักสูตรปรับปรุง (สมอ. ๐๘) ที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. หลักสูตรที่ไม่ต้องส่งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบ
การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยที่
เป็นการปรับปรุงระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก
และการปรับคาอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื่อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
ของหลักสูตร
ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารหลักฐานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เล็กน้อยที่ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทันสมัยอยู่เสมอ
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป รวมทั้งการกาหนดให้อาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษา
รับเข้าใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา และกาหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนด นั้น

-๕คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับหลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษา การกาหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่
และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ดังนี้
๑. หลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
๑.๑ สถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ คือ
ก่อนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สถาบันนั้นสามารถดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไปได้ ทั้งนี้ มีกาหนดระยะเวลาที่ต้องนาเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผล
บังคับใช้ คือ ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ หากสถาบันอุดมศึกษาใดดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตาม ข้อ ๑.๑
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้
๒. การกาหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาที่
สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ในระยะสองปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรให้มีการทดลองนาร่องการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้
จึงกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถกาหนดวิธีการของตนเอง เพื่อใช้ประเมินความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ประจาใหม่ และผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ว่ามี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างน้อยอยู่ในระดับที่
ใช้งานได้หรือไม่
โดยจะทดลองนาร่องตามนี้เป็นเวลาประมาณ ๒ ปี นับจากวันประกาศ จากนั้น
จึงจะมีการกาหนดมาตรฐานในเรื่องนี้ใหม่ หลังจากการประเมินผลการทดลองนาร่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประกาศ และเพื่อให้เหมาะสมแก่การนาไปปฏิบัติในทุกสถาบัน
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๔ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการพัฒนาระบบเพื่อกากับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดทาและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สาหรับสถาบันอุดมศึกษา
(i-Thesis) จากที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ตามที่ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม) เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสามัญคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก โดยในรายละเอียดตามระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่องเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินโครงการพัฒนาระบบเพื่อกากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทาและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา (i-Thesis) นั้น ได้มีรายละเอียดในเรื่องขอข้อมูลที่ให้มหาวิทยาลัยบูรพา
เตรียมการสาหรับการรองรับติดตั้งระบบ i-Thesis เพื่อใช้งานต่อไป

-๖ในการนี้ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม)
จึงขอส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าฯ ดังกล่าว มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกระบบ i-Thesis
ในแบบที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย รายละเอียดและจานวนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
เตรียมการในการรองรับระบบดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

วาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว
แผน ก
๑) มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมี
พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

-๗๒) มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมเคมีที่มีความซับซ้อนได้ รวมถึงพัฒนางานวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมเคมีที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
๓) มหาบัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง
สามารถทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อื่น
๔) มหาบัณฑิตมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน
และการนาเสนอบทความทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษ
แผน ข
๑) มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมี
พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒) มหาบัณฑิตมีทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเคมี ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
๓) มหาบัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง
สามารถทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อื่
๔) มหาบัณฑิตมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน
และการนาเสนอบทความทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว
๑) ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมี
ในระดับสูง พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
๒) ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมเคมีที่มีความซับซ้อนได้
๓) ดุษฎีบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและมีศักยภาพในการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมเคมี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
๔) ดุษฎีบัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง
สามารถทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อื่น
๕) ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน
และการนาเสนอบทความทางวิชาการในระดับต่างๆ ด้วยภาษาอังกฤษ
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
แผน ก แบบ ก ๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
- วิชาบังคับทั่วไป
๓ หน่วยกิต

-๘- วิชาแกนบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
- วิชาบังคับทั่วไป
๓ หน่วยกิต
- วิชาแกนบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต
งานนิพนธ์
๖ หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๗๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๗๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๖ หน่วยกิต
- วิชาบังคับทั่วไป
๓ หน่วยกิต
- วิชาแกนบังคับ
๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๘ หน่วยกิต
- วิชาบังคับทั่วไป
๓ หน่วยกิต
- วิชาแกนบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

-๙คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุเป็น
(๑) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective) และ
(๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) ทั้งนี้ควรระบุให้ครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการผลิตกาลังคน
๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับแก้ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
ให้สอดคล้องกันในแต่ละส่วนของเล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีในหมวดที่ ๔
ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลข้อ ๒ การพัฒนา
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน และในเอกสารหมายเลข ๓ (Curriculum
Mapping)
๑.๓ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิต
ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และ
แผน ข) จานวน ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒
แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จานวน ๓ คน

-๑๐คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
(แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จานวน ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑
แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จานวน ๓ คน
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จานวน ๑๕ คน และ
ระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จานวน ๓ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข) จานวน ๑๕ คน และ
ระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จานวน ๓ คน
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากช่วงเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งก่อน (พ.ศ. ๒๕๕๔) และ
ปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีความก้าวหน้าไปมาก รวมถึงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเดิมของมหาวิทยาลัยบูรพานั้น สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยน
มาอยู่ในความรับผิดชอบหลักของภาควิชาชีววิทยาร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้น หลักสูตร

-๑๑ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้จึงได้ปรับเพิ่มความยืดหยุ่นของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานหลักของทั้งสองภาควิชาฯ ที่ต้องรองรับความสนใจของนิสิต
ที่มีความหลากหลาย และคณาจารย์ทั้งภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการปรับปรุงเค้าโครงของหลักสูตรและเนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้ก้าวทันกับ
วิทยาการที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาในปัจจุบัน
และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยในหัวข้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ยังเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร ที่ต้อง
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา
เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ ๕ ปี
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๗๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๗๒ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)

-๑๒มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ หน้า ๕ ขอให้พิจารณาปรับข้อ ๑๓.๓ การบริหารจัดการโดยให้ระบุว่า
“ไม่ม”ี
๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุเป็น
(๑) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective) และ
(๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) ทั้งนี้ควรระบุให้ครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการผลิตกาลังคน
๑.๓ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์ผิด การย่อหน้า การเว้นวรรค และการตัดคา
เมือ่ สิ้นสุดบรรทัดให้ถูกต้อง
๑.๔ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๔ นั้นเป็นหลักสูตรที่อยู่ในโครงการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในภาควิชาใด รายวิชาที่เปิดสอนจึงมีความหลากหลาย
ตามหมวดสาขาของภาควิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้
การควบคุมคุณภาพของบัณฑิตและการบริหารจัดการหลักสูตรที่ผ่านมาทาได้ยาก ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์จึงมีมติการโอนหลักสูตรนี้มาอยู่ภายใต้สังกัดภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้จึงถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
การดาเนินงานของภาควิชาชีววิทยา ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจาเป็น
ที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว รวมถึงสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนได้แก่ คณาจารย์
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาร่วมพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสร้างและพัฒนา
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีทักษะในการทาวิจัย และสามารถก้าวทันวิทยาการ โดยปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน

-๑๓โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๗ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๘ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดาเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิต

-๑๔มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจาเป็นต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
และทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๑๕๔.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการให้เหตุผล กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และรู้จักการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรคณิตศาสตร์จะทาให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เหล่านี้และสามารถนาไปประยุกต์ได้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอน
มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้นาข้อเสนอแนะจากภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๗ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)

-๑๖มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดาเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ
ผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๒๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๒๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
๖ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

-๑๗คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดดาเนินการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและทาการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานของหลักสูตร นอกจากนี้เพื่อให้ทันสมัยเท่าทันกับบริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป และให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร ที่ต้อง
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี รวมทั้งนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ให้ทุกหลักสูตร
ต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต

-๑๘คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ หน้า ๑๙ ข้อ ๓.๒.๑ ให้ตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรและให้ทา
(* หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เป็นการ
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ใช้มาเป็นระยะเวลา ๕ ปี และจากการที่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา
๕ ปี ทั้งนี้ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต

-๑๙มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑
รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๒๐๔.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดาเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมา
อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจาเป็นต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๗ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๗ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)

-๒๑มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดาเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมา
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้อออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจาเป็น
ต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ บัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นให้กาลังคนที่มีศักยภาพทางความคิด และมีการ
ใช้เทคโนโลยี และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยมีการปรับปรุงสาระสาคัญดังนี้
๑. ปรับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาแกนของกลุ่มวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์
ศึกษาให้มีความทันสมัย และนาไปประยุกต์ในการทาวิจัย หรือ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
๒. ปรับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ โดยเน้นให้มีการบูรณาการในองค์ความรู้
พื้นฐานทางเคมีบริสุทธิ์ ร่วมถึงการดัดแปลงหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อสาหรับการสอน
๓. ปรับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในรายวิชา
เคมีประยุกต์ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน รวมถึงรายวิชาที่เกี่ยวกับการสอนเคมี
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ
๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๐ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต

-๒๒หมวดวิชาแกน
๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ
๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๖ หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ
๖ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนมาเป็นเวลา ๕ ปี และยังต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร คือ ทุกรอบ ๕ ปี และเพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งควรต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น และจากการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เช่น นิสิต นิสิตเก่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต พบว่า

-๒๓หลักสูตรเดิมแม้ว่าจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาในระดับมัธยมปลายแล้วก็ตาม แต่ในบางเนื้อหาควรมีการ
เพิ่มรายละเอียด รวมทั้งปัจจุบันการวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งจาเป็นที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาและรายวิชา เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันมากขึ้น
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๕ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๒๔-

๔.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ดาเนินการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔
และผลิตมหาบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่กาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดย
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้อยู่ในระดับก้าวหน้า
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)

-๒๕มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ หน้า ๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับข้อ ๑๓.๓ การบริหารจัดการ
โดยให้ระบุว่า “ไม่ม”ี
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์ผิด การย่อหน้า การเว้นวรรค และการตัดคา
เมื่อสิ้นสุดบรรทัดให้ถูกต้อง
๑.๓ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ จากหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ใช้มาเป็น
เวลา ๕ ปีแล้ว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงได้ประชุมและออกแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากนั้น
ได้นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๙ และนามาวิพากษ์ร่วมกันกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโดยผ่านการประชุม
ในภาควิชาและนาเสนอผ่านคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการปรับรหัสรายวิชา เพิ่มรายวิชา
และปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับสภาวะปัจจุบัน ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓๘ หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๓๘ หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
๑๔ หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต

-๒๖คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ จากหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ใช้มา
เป็นเวลา ๕ ปีแล้ว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงได้ประชุมและออกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากนั้นได้นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๙ และนามาวิพากษ์ร่วมกันกับคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรโดยผ่านการประชุมในภาควิชาและนาเสนอผ่านคณะกรรมการ โดยมีการปรับรหัสรายวิชา
เพิ่มรายวิชาและปรับคาอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับสภาวะปัจจุบัน ประกอบกับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี

-๒๗โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
๒๑ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า
๒๗ หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
๒๑ หน่วยกิต
- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ
๖ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

-๒๘มาประมาณ ๕ ปี ในขณะที่สภาพแวดล้อมทั้งทางการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอื่นๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสโลกาภิวัตน์การจัดทาหลักสูตรต่าง ๆ จึงควรเน้น การสร้างผู้สาเร็จ
การศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
ให้เหมาะสมกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถใน
การประยุกต์ความรู้ในเชิงทฤษฎีให้ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติ และที่สาคัญที่สุดต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬามีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุง หลักสูตรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกระแส
ความเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะ
การเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ ออกมารับใช้ประเทศชาติในอนาคต และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๔ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๘ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาโดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ดังนี้

-๒๙-

๒.

๑.๑ หน้า ๔ ข้อ ๕.๒ ให้ระบุหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบางรายวิชา
๑.๒ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุเป็น
(๑) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective) และ
(๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) ทั้งนี้ควรระบุให้ครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการผลิตกาลังคน
๑.๓ หน้า ๑๗ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชา ๘๖๕๗๖๑๕๙ ให้กระชับ
๑.๔ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

๔.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา เป็นหลักสูตรที่มีเปิดทา
การเรียนการสอนมามากกว่า ๔ ปี ในขณะที่สภาพแวดล้อมทั้งทางการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
และอื่นมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ การจัดทาหลักสูตรจึงควรเน้นการปรับปรุงให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การสร้างผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬาให้เหมาะสมกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในเชิงทฤษฎีให้ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติและที่สาคัญที่สุดต้อง
เป็นคนดีมคี ุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬามีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และ
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
กระแสความเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะ
การเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ ออกมารับใช้ประเทศชาติในอนาคตและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว

-๓๐กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุเป็น
(๑) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective) และ
(๒) วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) ทั้งนี้ควรระบุให้ครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการผลิตกาลังคน
๑.๒ หน้า ๒๑ และหน้า ๒๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชา
๘๖๑๕๒๑๕๙,๘๖๑๕๕๑๕๙, ๘๖๕๖๒๑๕๙ ให้กระชับ
๑.๓ ขอให้พิจารณาปรับแก้ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ ปรับปรุงรหัสรายวิชาให้มีความถูกต้อง
เนื่องจากมีความซ้าซ้อนกับรหัสวิชาของหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

-๓๑-

คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓ จาก นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล เป็น นายโชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
เนื่องจาก นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-๓๒-

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้คุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ พิจารณาแก้ไขตาราง ใน สมอ.08 จากเดิมรายชื่ออาจารย์ประจาหลัก
ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ แก้ไขเป็นรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่เปลี่ยนแปลงใหม่
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

-๓๓๔.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้คุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ พิจารณาแก้ไขตาราง ใน สมอ.08 จากเดิมรายชื่ออาจารย์ประจาหลัก
ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ แก้ไขเป็นรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่
เปลี่ยนแปลงใหม่
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
๔.๒๒ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
เพื่อให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสอดคล้องต่อประกาศ ฯ ฉบับดังกล่าว
จึงต้องปรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

-๓๔คณะกรรมการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมมีมติ ขอให้คณะกรรมการฯ นาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ กลับไปพิจารณาอีกครั้ง เมื่อพิจารณาแล้วขอให้เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กาหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.
(นางจินตนา เปล่งปลั่ง)
นักวิชาการศึกษา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

