
รายงานการประชุมสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 

วันอังคารที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔.  ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕.  ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

 ๘.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์  กรรมการ  
      คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๙. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รศัมีขวัญ  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๑. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ  กรรมการ 

       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๑๖. รองศาสตราจารย์อัฌชา  ก.บัวเกษร  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรีพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 

๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวลิ จริตควร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ  

๒๐.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

๒๑.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ    
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
 
ผู้เข้าชี้แจง 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ดร.เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. อาจารย์ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๕. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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๖. ดร.จักรี ไชยพินิจ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๗. ดร.อุทัยวรรณ  เจริญสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
๘. อาจารย์สุรพล  เมฆวณิชย์   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
๙. นายสุวัฒนา  ค่านคร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๑. ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๒. ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๓. นางกนกวรรณ มณไฑวงศ์  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๔. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งที่  ๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   

๒๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้แก้ไขผลการปฏิบัติงาน เป็น “ครั้งที่  ๖ /๒๕๕๓”   
  

๑.๒   ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 เพ่ืออนุวัติตามข้อ ๕ และข้อ ๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยสภาวิชาการ  

พ.ศ. ๒๕๕๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๕๓   ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑(๘)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้มีสภาวิชาการ  ประกอบด้วย  อธิการบดีเป็น
ประธานสภาวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) คณบดีของคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาซึ่งเลือกกันเอง กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกินสองคน 
เป็นกรรมการ 
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 ๒) คณาจารย์ประจ าซึ่งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาซึ่งได้รับเลือกจากคณาจารย์ประจ าในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกินสองคน แต่ทั้งสอง
คนจะมาจากคณะเดียวกันมิได้ เป็นกรรมการ 
 ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซ่ึงด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่ง
ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษที่ได้รับเลือกจากคณบดีของคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา
ละไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
 ๔) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้ผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายคนหนึ่ง ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา และ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 กรรมการตาม (๑) และ (๒) ต้องไม่จากคณะเดียวกัน 
 ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐  รายละเอียดตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑ /๒๕๕๔  เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  ๖ /๒๕๕๓  เมื่อวันที่   ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  ๖ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่    

๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๓  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
 วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -  ไม่มี - 
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วาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน 

๔.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
       ๑.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
      ๒.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การจัดการขั้นสูง เพื่อสนับสนุนและให้บริการระบบสารสนเทศ ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครือข่าย 
ความปลอดภัยเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต 

       ๓.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ขององค์การหรือเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

       ๔.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถน าความรู้และทักษะการวิจัยไปวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ รวมทั้งประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์การ 

 โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก๑ 
- วิทยานิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก๒ 
- วิชาแกน      ๖  หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะ      ๖  หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก    ๑๒  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต    

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
  (มคอ.๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.๑  หน้า ๖ ขอให้ปรับปรัชญาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
๑.๒  ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน 

 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอ เอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
ภาคปกติ ประมาณ ๒๐ คน และภาคพิเศษ ประมาณ ๒๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่   
๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๑.๓ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
   คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   ๑. ผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ 
   ๒.  ผลิตครูนักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
       ๓.  ผลิตครูนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์หรือ

พัฒนาวิธีสอนใหม่ๆโดยกระบวนการวิจัย 
        ๔.  ผลิตครูที่มีความรู้ในวิชาชีพ  มีความรู้เรื่องจิตวิทยา มีศิลปะในการสอน/การ

ถ่ายทอดความรู้  และมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
        ๕.  ผลิตครูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
        ๖.  ผลิตครูที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ 
        ๗.  ผลิตครูที่มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก๒ 
- หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา     ๘  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   ๑๖  หน่วยกิต 

- วิชาเอกบังคับ  ๑๑  หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า   ๕  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.๑ หน้า ๑๒ ส่วนของหมายเหตุขอให้ตัดค าว่า “ให้เป็นไป” ออก 
๑.๒   ขอให้ปรับจ านวนหน่วยกิตภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
 มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑.๓ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
๑.๔ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท เช่น หน้า ๔ ข้อ ๑.๓ หน้า ๖  
 และ หน้า ๗ เป็นต้น 

 ๒. เมือ่ปรับแก้แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    

   คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ เอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก๒ 
จ านวนประมาณ ๒๕ คน  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ตรวจสอบการประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวส าหรับนิสิต 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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๔.๑.๕ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
  ๑. เป็นนักการศึกษาด้านการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์  
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู สามารถปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒. เป็นผู้น าทางด้านความคิดและการปฏิบัติ สามารถชี้น าแนวทางและแนวโน้ม
ของศาสตร์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
  ๓.  เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา
ส าหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก๒ 
- หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา     ๘  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   ๑๖  หน่วยกิต 

- วิชาเอกบังคับ  ๑๑  หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า   ๕  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.๑   ขอให้ปรับจ านวนหน่วยกิตภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
 มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑.๒ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ให้ครอบคลุมทุกด้าน 

 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    

๔.๑.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ เอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก๒ 
จ านวนประมาณ  ๓๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
   ๔.๑.๗ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  

   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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   ๑.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศในระดับสูง ทั้งในส่วนของนโยบาย การวางแผนและการปฏิบัติการ เพื่อรักษาการแข่งขันที่
ยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ  

๒.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นการ
สร้างและพัฒนามาตรฐานของบุคคลากรและองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

๓.  เพ่ือให้มหาบัณฑิตหลอมรวมประสบการณ์ของแต่ละบุคคลและต่อยอดความรู้ 
ในด้านของการด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการน าไปสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพเฉพาะทั้ง ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจการแสดง และธุรกิจการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอื่นๆ รวมไปถึงอาชีพรับราชการ นักวิชาการ หรือผู้บริหารองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก๒ 

- หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
- หมวดวิชาบังคับ   ๓๐  หน่วยกิต 
- หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 

 แผน ข 
- หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
- หมวดวิชาบังคับ   ๓๐  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก      ๖  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์    ๖  หน่วยกิต    

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับแผนการศึกษาโดยตัดรายวิชาปรับพื้นฐานออก 

๑.๒ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๑.๘ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอ เอกสารความพร้อมในการขอเปิด 
รับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะ
รับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก๒ จ านวนประมาณ ๕  คน  แผน ข  จ านวนประมาณ  ๒๕  คน  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
๔.๑.๙ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองในระดับสูง 
๒.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัยทางรัฐศาสตร์ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาการเมือง

การปกครองของประเทศในทุกระดับต่อไป 
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๓.  เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถศึกษาได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของมหาบัณฑิต
แต่ละท่านที่ต้องการประกอบอาชีพ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก๒ 

 -  วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    ๓  หน่วยกิต 
-  วิชาบังคับท่ัวไป    ๑๒  หน่วยกิต 
-  วิชาบังคับเฉพาะสาขา      ๙  หน่วยกิต 
-  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า       ๖  หน่วยกิต 
-  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 

 แผน ข 
-  วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    ๓  หน่วยกิต 
-  วิชาบังคับท่ัวไป     ๑๒  หน่วยกิต 
-  วิชาบังคับเฉพาะสาขา    ๑๒  หน่วยกิต 
-  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า      ๙  หน่วยกิต 
-  การศึกษาอิสระ      ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสตูรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.๑ หน้า ๔ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อที่ ๒ 
๑.๒ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
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๑.๓ มคอ. ๐๔ หน้า ๔ ขอให้ปรับแก้การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษาเป็นแบบเต็มเวลา  
๑.๔ มคอ. ๐๔ หน้า ๗ ขอให้ปรับแก้ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 

 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๑๐ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอ เอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก๒  จ านวนประมาณ  
๔๐  คน  แผน ข จ านวนประมาณ ๑๒๐ คน  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

๔.๑.๑๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ  
๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารในลักษณะทั่วไปที่มี
ร่วมกันขององค์กรภาครัฐและเอกชน 

๒.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในกลไกการบริหารในองค์กรของรัฐและ
เอกชนอันน าไปสู่ความเข้าใจในธรรมชาติของระบบและการประสานงานในการด าเนินงานของแต่ละองค์กร 

๓.  ผลิตบัณฑิตสนับสนุนและรองรับความต้องการนักบริหารและนักจัดการระดับ
ต้นในองค์กรของรัฐและเอกชนในภูมิภาค 
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๔.  ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรระดับท้องถิ่นใน
ภูมิภาคตะวันออก 

๕.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีจริยธรรม
และคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในฐานะพลเมือง และผู้ประกอบวิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งรับใช้
สังคมสาธารณะ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐    หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า ๙๐   หน่วยกิต 

-  วิชาเอกบังคับ  ๔๘  หน่วยกิต 
-  วิชาเอกเลือก  ๔๒  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖   หนว่ยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ทั้งนี ้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับปรัชญาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ “ทักษะกระบวนการวิจัย” 
  ๑.๓ ขอให้ปรับแผนการศึกษาของรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ กับการวิจัย 
   ส่วนบุคคลทางรัฐประศาสนศาสตร์ คนละภาคการศึกษา 
  ๑.๔ ขอให้ทบทวน Curriculum Mapping  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



 - ๑๖ - 

๔.๑.๑๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ เอกสารความพร้อมในการขอเปิด 

รับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
ภาคปกติ จ านวนประมาณ ๕๐ คน ภาคพิเศษ จ านวนประมาณ ๕๐ คน   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
    ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔   
เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   

๔.๑.๑๓  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ   
   (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

นิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมือกันเพ่ือจัดท าหลักสูตรดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. ให้ความรู้ด้านทฤษฎี และทักษะในการฝึกฝนกระบวนการคิดและตัดสินใจ
แก้ปัญหาในสาขานิเทศศิลป์และการออกแบบ 

๒. ให้บริการด้านวิชาการและวิจัย เพ่ือสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ 
ให้เกดิการร่วมมือระหว่างองค์กรและบัณฑิต เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานในสาขานิเทศศิลป์และ 
การออกแบบ 

      ๓. ให้ความเชี่ยวชาญและทักษะทางนิเทศศิลป์และการออกแบบที่มีมาตรฐานระดับสากล 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ๙๐  หน่วยกิต 

- วิชาเอก       ๗๒  หน่วยกิต 
- วิชาโท       ๑๘  หน่วยกิต 
วิชาโท  ๒ กลุ่ม  คือ 

(๑) วิชาโทการจัดการศิลปะและการออกแบบ (Arts and Design 
     Management)   
(๒) วิชาโทการออกแบบสิ่งทอ (Textile Design)   

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่   
๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
๒. เมื่อปรับแก้แล้วให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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๔.๑.๑๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)   
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอ เอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญา

ตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
ประมาณ ๓๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓   
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔   
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ ทีป่ระชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   

๔.๑.๑๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 

   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเข้าเป็นสถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  วันที่  ๒๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เสนอ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

๑.  จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการสุขภาพ
ชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก บนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ 

๒.  ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค ปฐมพยาบาล ส่งต่อผู้ปุวย ฟื้นฟูสภาพ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม 

๓.  บริหารงานสาธารณสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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๔.  มีทักษะในการสื่อสาร ให้สุขศึกษา ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ  
๕.  มีความรู้ในกระบวนการวิจัยและสามารถเลือกใช้ผลงานวิจัยในงานสาธารณสุขได้ 
๖.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
๗.  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาพัฒนางานสาธารณสุข 
๘.  สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๙.  ใฝุรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ๓๐   หนว่ยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า ๑๐๓   หน่วยกิต 

- หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๔๘  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาชีพ   ๕๕  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ใหค้วามเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับแก้ชื่อรายวิชา กลุ่มวิชา ๖ หน้า ๑๔ ตัดค าว่า “ฝึก” ออก 
๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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๔.๑.๑๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันสมทบ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 
   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเข้าเป็นสถาบันสมทบ

มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  วันที่  ๒๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เสนอ เอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ  ๕๐ คน  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   

 ๔.๑.๑๗  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์ 
 

   คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  คือ  เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ. รวมถึงเพ่ือความทันสมัย  ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ประกอบด้วย   

  ๑. หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒  สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๑.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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  ๒. หลักสูตรระดับปริญญาโท  จ านวน  ๕  สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๔** 
  ๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๔** 
  ๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๔** 
  ๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๔** 
  ๒.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๔** 
  ๓.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน ๒  สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔* 
  ๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔* 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแต่ละสาขาแล้ว ดังนี้ 
*     ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
**    ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมือ่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๓  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๓  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และในการประชุมครั้งที่   
๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ใหค้วามเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรทุกสาขาวิชา
สอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์   
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ สาขาวิชา หลักสตูรระดับปริญญาโท  
  จ านวน ๕ สาขาวิชา และระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ สาขาวิชา   

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)  ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  และระดับปริญญาตรี  
(มคอ. ๐๒) 
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มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๑๘  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะศึกษาศาสตร์ 
 

   คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  คือ  เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ. รวมถึงเพ่ือความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐาน
วิชาชีพ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ประกอบด้วย 

  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๓  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๑.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
      (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๑.๓ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  หลักสูตรระดับปริญญาโท  จ านวน ๓  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒) 
    ๒.๒ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๒.๓ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๓.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน ๗ สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๓.๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๓.๒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๓.๓ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
      หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 - ๒๓ - 

    ๓.๔ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนศิลปะ  
      หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๓.๕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๓.๖ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา   
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ * 
    ๓.๗ หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแต่ละสาขาแล้ว ดังนี้ 
*     ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
**    ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๔  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘ กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะศึกษาศาสตร์   
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ สาขาวิชา หลักสตูรระดับปริญญาโท  
  จ านวน ๓ สาขาวิชา และระดับปริญญาตรี จ านวน ๗ สาขาวิชา   

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)  ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  และระดับปริญญาตรี  
 (มคอ. ๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๑๙  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
 

   คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลใน
การปรับปรุงหลักสูตร  คือ  เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องและทันสมัยกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า
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ไปอย่างรวดเร็ว และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 

  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาโท  จ านวน ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวิทยาการสารสนเทศ  
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  และระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)   
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๑.๒๐  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 

   คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมี
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  คือ  เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ. รวมถึงเพ่ือความทันสมัย  ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการแรงงานของประเทศ ประกอบด้วย 

  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาโท  จ านวน ๒  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๑.๑  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ** 
    ๑.๒  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ * 
  ๒.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ** (ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

ทัง้นี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแต่ละสาขาแล้ว ดังนี้ 
*     ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
**    ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
การท่องเที่ยว และการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน ๒ สาขาวิชา  และระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ สาขาวิชา   

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  และระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)   
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มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   

 ๔.๑.๒๑  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลใน 
การปรับปรุงหลักสูตร  คือ  เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ ให้เป็นไปตามค าแนะน าของหน่วยงานที่รับ
บัณฑิตเข้าท างาน ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนข้อบังคับ
ขององค์กรวิชาชีพ อีกทั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และนโยบายทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบด้วย 

๑.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน ๕ สาขาวิชา  ดังนี้ 
 ๑.๑  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๑.๒  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๑.๓  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๑.๔  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๑.๕  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘  
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๓)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๕ สาขาวิชา   

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)   

 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   

 ๔.๑.๒๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ เอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิต 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ภาค
ปกติ แผน ก แบบ ก๒ จ านวนประมาณ  ๑๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๒๓  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะอัญมณี 
 

   คณะอัญมณีได้เสนอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร  คือ  เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอัญมณี
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และเครื่องประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับในปัจจุบัน รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 

๑.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน ๓ สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๑.๑  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
  ๑.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘  
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะอัญมณี   
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๓ สาขาวิชา   

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 ระดับปริญญาตรี  (มคอ. ๐๒)   

 
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   

 ๔.๑.๒๔ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจาก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙)  
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โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ เพ่ือให้เนื้อหาทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและบรรลุตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขานิเทศศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้ภาควิชาฯสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นผู้น าในสายอาชีพ 
  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๓  หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ๓๐  หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า   ๙๗  หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน)       ๔๐  หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะกลุ่ม (ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า) ๔๒  หน่วยกิต 
-  วิชาโท (นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลือกวิชาโทสาขาอ่ืนๆ 
   ที่เปิดในมหาวิทยาลัย)  ไม่น้อยกว่า      ๑๕  หน่วยกิต 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้ง ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๒๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ ภาควิชาภาษาไทยได้ใช้ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๔ ปี พบว่าโครงสร้างของหลักสูตร และรายวิชาบางวิชาไม่
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบัน และไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการ-อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเห็นควรจัดท าหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสังคมและตรงกับความต้องการของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับประกาศของ สกอ. ดังกล่าว อันจะส่งผลให้ภาควิชาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๒  หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ๓๐  หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  ๙๖  หน่วยกิต 
 -  วิชาเอก     ๘๑  หน่วยกิต 

      -   วิชาเอกบังคับ     ๕๕  หน่วยกติ 
     -   วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒๖  หน่วยกิต 

-  วิชาโท (นิสิตเลือกวิชาโทสาขาอ่ืนๆ 
               ที่เปิดในมหาวิทยาลัย)  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี        ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้ง ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๑.๒๖  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙)  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ ปัจจุบัน
กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยอย่าง
กว้างขวางในปัจจุบันและส่งผลให้ชีวิตทางการเมืองการปกครองของคนไทยมีความซับซ้อนมากข้ึนเนื่องจาก
ต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ และตามฐานแนวคิดใหม่ของการ
ปฏิรูประบบราชการไทยได้รับกรอบอิทธิพลแนวคิดทางการบริหารแบบใหม่ (New Public Management) 
ท าให้จุดเน้นของการเมืองการบริหารของไทยได้เปลี่ยนจากฐานของระบบราชการมาสู่ภาคธุรกิจ ภาคประชา
สังคม (Civil Society) และภาคพลเมืองอันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของแกนกลางทางด้านการบริหาร
จัดการสาธารณะอันมีผลประโยชน์สาธารณะเป็นหัวใจหลักขององค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๐   หน่วยกิต  
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๙๓  หน่วยกิต 
     -  วิชาเอกบังคับ         ๔๘  หน่วยกิต 
     -  วิชาเอกเลือก             ๒๗  หน่วยกิต 
      -  วิชาโท ไม่น้อยกว่า           ๑๘  หน่วยกิต 
    (นิสิตสาขาวิชาการบริหารทั่วไปเลือกเรียนวิชาโทสาขาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย) 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



 - ๓๒ - 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๒๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
   
   คณะเทคโนโลยีทางทะเลได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

เทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาก าหนด รวมถึง
เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่อง   
  โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๕  หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              ๓๐   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ              ๙๙  หน่วยกิต 
 -  วิชาแกน    ๓๔  หน่วยกิต 

     -  วิชาเอกบังคับ    ๓๘  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก     ๒๗  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 



 - ๓๓ - 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
    

 ๔.๑.๒๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้พัฒนาหลักสูตรโดยการเพ่ิมจ านวนกลุ่มวิชาให้
มีความหลากหลายยิ่งขึ้น จากเดิม ๕ สาขาวิชา เป็น ๗ กลุ่มวิชา ดังนี้ 
          ๑. กลุ่มวิชาการจัดการ 
          ๒. กลุ่มวิชาการตลาด 
          ๓. กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
          ๔. กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
          ๕. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
          ๖. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
          ๗. กลุ่มวิชาการเงิน 
และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิก าหนด 
  โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              ๓๐   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ              ๙๐  หน่วยกิต 

   - วิชาแกน    ๓๐  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกบังคับ    ๔๘  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกเลือก    ๑๒  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่   
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 



 - ๓๔ - 

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๒๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   วิทยาลัยนานาชาติไดเ้สนอ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗)  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ได้พัฒนาหลักสูตรโดยการเพ่ิมจ านวนสาขาให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น จากเดิม ๑ สาขาวิชา เป็น ๒ กลุ่มวิชา ดังนี ้

         ๑. กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
         ๒. กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ 

ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิก าหนด 

โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              ๓๐   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ              ๙๐  หน่วยกิต 

   - วิชาแกน    ๓๐  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกบังคับ    ๔๘  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกเลือก    ๑๒  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 



 - ๓๕ - 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่   
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๓๐ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาพพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรนี้เปิด
สอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๔ ปี จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสอดคล้องกับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              ๓๐   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ              ๙๙  หน่วยกิต 

     -  วิชาแกน                 ๖  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน              ๑๕  หน่วยกิต 
     -  วิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป์             ๑๒  หน่วยกิต 
     -  วิชาเอก               ๔๘  หน่วยกิต 
     -  วิชาเอกเลือก               ๑๘  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                ๖  หน่วยกิต 



 - ๓๖ - 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  

๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่   
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๓๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ
เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนด ทั้งเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นสากล 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมถึงสามารถน าความรู้
ในสาขาวิชาที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีจริยธรรมวิชาชีพ 
 
 
 



 - ๓๗ - 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              ๓๐   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ              ๙๙  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน ๔๔  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาบังคับ   ๓๗  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือก   ๑๘  หนว่ยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ ทีป่ระชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

   
 ๔.๑.๓๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
และพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ 
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบททางด้านสังคม สถานการณ์ด้านสุขภาพมีปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทาง
ภาควิชาได้เล็งเห็นความส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 



 - ๓๘ - 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๑  หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              ๓๐   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ             ๑๐๕  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   ๕๑  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพ    ๕๔  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

   
 ๔.๑.๓๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ได้เสนอ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เนื่องจากเกิด 
ความผิดพลาดในการจัดท าข้อมูลของหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 



 - ๓๙ - 

   ๑.  เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา  จ านวน ๑ วชิา 
   ๒.  เปลี่ยนแปลงชื่อวิชาและรหัสวิชา  จ านวน ๑ วชิา 
   ๓.  เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน ๑๖ วิชา 
   ๔.  เปลี่ยนรหัสวิชาและหน่วยกิต จ านวน ๓ วิชา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  ในการประชุมครั้งที่  
๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที ่๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

   
 ๔.๑.๓๔ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
   ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๓๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ได้ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔   ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา   

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ 
 ๒. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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๔.๒  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวจอมใจ  สุกใส   
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาเคมี 
 

   ด้วย  นางสาวจอมใจ  สุกใส  ข้าราชการ  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  
๑๒๔๙   สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า    เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๑  
       อายุการปฏิบัติงาน  ๑๒  ปี  ๘  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๒๕๔๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
(เคมี) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
(เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
(เคมี) 

กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   

 เรื่องท่ี  ๑ Suksai, C.; Watchasit, S.; Tuntulani, T.; Pakawatchai, C. Diaqua  
    {2,6-bis[N-(2-pyridinylmethyl) carbamoyl] phenolato K2 O1,O2}  
    zinc(II). Acta Cryst. E, 2008, E64,  m884-m885.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 เรื่องท่ี  ๒  Suksai, C.; Pakawatchai, C.; Tuntulani, T. Synthesis and Crystal  
     Structure Analysis of Thiourea Pendant Pyridines. J. Chem.  
    Crystallogr., 2009, 39, 348-352. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 เรื่องท่ี  ๓ Watchasit, S.; Kaowliew, A.; Suksai, C.; Tuntulani, T.; Ngeontae, W.;  
    Pakawatchai, C. Selective Detection of Pyrophosphate by New  
    Tripodal  Amine Calix[4] arene-based Cu(II) Complexes using Indicator   
    Displacement Strategy. Tetrahedron Lett., 2010, 51, 3398-3402 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
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 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ จอมใจ  สุกใส (๒๕๕๒). เคมีซุปราโมเลกุล : เซ็นเซอร์ทางเคมี.  
    เผยแพร่  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๓๕ ปี  
    คณะวิทยาศาสตร์, ๑๐๙-๑๑๘.      
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐     
  
  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวจอมใจ  สุกใส  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐ ลง
วันที่  ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจอมใจ  สุกใส 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวจอมใจ  สุกใส 
 ๒. ให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  
 ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางอารีรักษ์  ชัยวร   
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์    
   สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
 

   ด้วย  นางอารีรักษ์  ชัยวร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ า
ต าแหน่ง  ๓๒๗-๒๕๔๘   สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒   
        อายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา  ๑  ปี  ๑  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๒๕๔๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 (คณิตศาสตร์) 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๔๔  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 (คณิตศาสตร์) 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 (คณิตศาสตร์) 
               หมายเหตุ   จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา 
ยังไม่ครบ ๒ ปี แต่มีหนังสือรับรองประสบการณ์สอนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คิดระยะเวลาที่ท าการ
สอนตั้งแต่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  จ านวน  ๘  ภาคการศึกษา  
คิดเป็นเวลา  ๒  ปี (ค านวณเวลาในการเป็นอาจารย์พิเศษสามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน)   
 รายละเอียดตามหนังสือรับรองประสบการณ์การสอนที่แนบ 
 รวมอายุการปฏิบัติงาน  ๓  ปี  ๑  เดือน 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Areerak K. Chaiworn and Whicharn Lewkeeratiyutkul. (2007).  
    Rotation-invariant segal-Bargmann transform, Contribution in  
    Mathematics and Applications II East-West J. of Mathematics-a special  
    volume 20, 2007 ; 159-167. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ Areerak K. Chaiworn and Whicharn Lewkeeratiyutkul. (2010).  
    The characterization  for the Rotation-invariant Segal-Bargmann space.  
    International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 61 No. 1,  
    2010 : 43-52. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
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 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  อารีรักษ์  ชัยวร. ๒๕๕๑. การสลับล าดับการบวกของอนุกรม.  
    เผยแพร่  วารสารคณิตศาสตร์ ปริมา ๕๓ ฉบับ ๖๐๒-๔๐๔ เดือนพฤศจิกายน- 
    ธันวาคม ๒๕๕๑-มกราคม ๒๕๕๒  (จ านวน  ๕  หน้า)  หน้า ๖๑-๖๕ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐   
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  
    พ.ศ. ๒๕๕๔  ให้ความเห็นชอบวารสารคณิตศาสตร์  ของสมาคมคณิตศาสตร์ 
    แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เรียบร้อยแล้ว 
  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางอารีรักษ์  ชัยวร  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐    
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางอารีรักษ์  ชัยวร 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นางอารีรักษ์  ชัยวร 
 ๒. ให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

 ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายธีระ  กุลสวัสดิ์  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

   ด้วย  นายธีระ  กุลสวัสดิ์  พนกังานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  
๙๐๑๓๓   สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือ 
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
       อายุการปฏิบัติงาน  ๔  ปี  ๑  เดือน 
 * (เทียบประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์พิเศษ ได้ ๑ ปี  ตามหนังสือส านักงานอธิการบดี  
กองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ ๐๕๒๘/๐๒๒๔  ลงวันที่  ๑๖  กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐  ค านวณระยะเวลา 
ในการเป็นอาจารย์พิเศษในช่วงระหว่างวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง วันที่  ๓  กันยายน   
พ.ศ. ๒๕๔๘)  ตามเอกสารที่แนบท้าย 
 รวมอายุการปฏิบัติงาน  ๕  ปี ๑  เดือน 
 คุณวุฒิ      ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      ๒๕๕๐  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (การบริหารทั่วไป) 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต        ๒๕๓๙  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   
 (การจัดการอุตสาหกรรม)   ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ธีระ  กุลสวัสดิ์. (๒๕๕๓). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 
    นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก. 
    เผยแพร่  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓  
    (กันยายน-ธันวาคม) (บรรณาธิการตอบรับวารสาร แต่ยงัไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ธีระ  กุลสวัสดิ์. (๒๕๕๓). เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร. กรุงเทพฯ :  
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ที.เพลส. ๒๕๙ หน้า. 
    การเผยแพร่ 
 ๑.  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ๒.  ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๓.  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
 ๔.  หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส านักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ๕.  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
 ๖.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพายัพ 
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 ๗.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๘.  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ๙.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์เทรด  ประเทศไทย 
 ๑๐.  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐     
  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายธีระ  กุลสวัสดิ์   ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐ ลง
วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายธีระ  กุลสวัสดิ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายธีระ  กุลสวัสดิ์ 
 ๒. ให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  

 
 ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ นางสาวจันทนา  คชประเสริฐ  
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
 

   ด้วย  นางสาวจันทนา  คชประเสริฐ  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์   
เลขประจ าต าแหน่ง  ๗๖-๒๕๔๔   สังกัดส านักงานการจัดการศึกษา  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง    
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
       อายุการปฏิบัติงาน  ๙  ปี  ๘  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)  ๒๕๔๒   มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์) ๒๕๓๙   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
        ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ จันทนา  คชประเสริฐ. (๒๕๔๗). การศึกษาสวดโอ้เอ้วิหารราย จากบทเรื่อง 
    พระไชยสุริยา.  
    เผยแพร่ วารสารศิลปกรรมบูรพา   ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒  
    (ธันวาคม ๒๕๔๘-พฤษภาคม ๒๕๔๙) ฉบับภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๔๘  
    หน้า ๒๙-๓๓    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ต าราขับร้องเพลงไทยเดิมเบื้องต้น,  จ านวน  ๓๔  หน้า 
    เผยแพร่  ๑.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
                ๒.  หอสมุดแห่งชาติจังหวัดชลบุรี 
                ๓.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐     
  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวจันทนา  คชประเสริฐ  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐   ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ของ นางสาวจันทนา  คชประเสริฐ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ของ นางสาวจันทนา  คชประเสริฐ 
 ๒. ให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  
๔.๓  การจัดตั้ง ส่วนงานและหน่วยงานในส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๔.๓.๑ โครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออก หน่วยงานภายในของ 
   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
   ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอ การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ 

ภาคตะวันออก เป็นหน่วยงานภายในของคณะวิทยาการสารสนเทศ  ซึ่งการจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๒๑(๒) และ (๓) 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  
๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  โครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก เป็นหน่วยงานภายในของ 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ 

๒. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  
 (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก เป็นหน่วยงานภายในของ 

  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  ๒. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายใน 
   ส่วนงาน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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๔.๓.๒ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   

เมื่อวันที่ ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
ส่วนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการจัดตั้งส่วนงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสี่  มาตรา ๒๑(๒) และ มาตรา ๓๕  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  
๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  การจัดตั้งส่วนงาน และ 
 ภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๒.  เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ 

ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๓.  ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ 
 ๔.๔.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ 
   ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

   การก าหนดจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัยเป็นหน้าที่ของสภาวิชาการ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๒๕ (๓) การจัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์
และผู้ท าวิจัยเพื่อวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดุแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว  

ที่ประชุมปรึกษากฎหมายครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ใหค้วามเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วนั้น   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการ 
  ทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 - ๔๙ - 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๖ ข้อ ๓๓ (๕)  ขอให้ตัดข้อความตั้งแต่ “โดยเฉพาะการปฏิบัติตามปฎิญญาสากล  
   (ปภิญญาเฮลซิงกิ) ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง” ออก 
  ๑.๒ หน้า ๖ ส่วนที่ ๖  ข้อ ๓๔ ขอให้ตัดค าว่า “อะไรคือวินัยร้ายแรง” ออก 
  ๑.๓ หน้า ๖ ส่วนที่ ๖ ข้อ ๓๔ (๑) และ (๒)  ขอให้เพ่ิมค าว่า “โดยมิชอบ” ท้ายประโยค 
  ๑.๔ หน้า ๖ ขอให้ตัดข้อความวรรคสุดท้าย “การกระท าความผิดจรรยาบรรณ 
   อย่างร้อยแรงตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗)” ออก 
  ๑.๕  หน้า ๗ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๓๕ (๖) ปรับแก้เป็น “เลขานุการ”  
  ๒.  ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๔.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของ 
   พนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
   การก าหนดจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัยเป็นหน้าที่ของสภาวิชาการ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๒๕ (๓)การจัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์
และผู้ท าวิจัยเพื่อวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดุแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว  
   ที่ประชุมปรึกษากฎหมายครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของ
พนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วนั้น  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการ 
                     ทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๖ ข้อ ๓๓ (๕)  ขอให้ตัดข้อความตั้งแต่ “โดยเฉพาะการปฏิบัติตามปฎิญญาสากล  
   (ปภิญญาเฮลซิงกิ) ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง” ออก 
  ๑.๒ หน้า ๖ ส่วนที่ ๖  ข้อ ๓๔ ขอให้ตัดค าว่า “อะไรคือวินัยร้ายแรง” ออก 
  ๑.๓ หน้า ๖ ส่วนที่ ๖ ข้อ ๓๔ (๑) และ (๒)  ขอให้เพ่ิมค าว่า “โดยมิชอบ” ท้ายประโยค 
  ๑.๔  หน้า ๗ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๓๕ (๖) ปรับแก้เป็น “เลขานุการ”  
  ๒.  ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



 - ๕๐ - 

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑  ก าหนดการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
          ฝุายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมกรรมการสภาวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทุกวันอังคารที่ ๔ ของเดือนเว้นเดือน เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และประธานฯ ก าหนดให้จัดการประชุมสภาวิชาการ  

ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๔  วันที่  ๑๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
  
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น. 

 

                              
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล   จริตควร)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ               รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


