
 

 

สมอ. 08  
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร[คลิกพิมพ์]  

สาขาวิชา[คลิกพิมพ์]  หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  
คณะ[คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัยบูรพา 

..................................................... 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบการเปิดสอนจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
     และนวัตกรรม เมื่อวันที่[คลิกพิมพ์]   เดือน[คลิกพิมพ์]     พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  

และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 หรือ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

 

2. สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่[คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์]  
 เมื่อวันที่[คลิกพิมพ์]   เดือน[คลิกพิมพ์]     พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  
 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ 
 ภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์]  ปีการศึกษา[คลิกพิมพ์] เป็นต้นไป 
 คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่.......เมื่อวันที่.............. 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 [คลิกพิมพ์]  
 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 5.1 [คลิกพิมพ์]  
 5.2 [คลิกพิมพ์]   
 5.3 [คลิกพิมพ์]  
 
 
 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงการสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 

แผน ก/1 แบบ ก1/1.1 ไม่น้อยกว่า 36 ... ... 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ  (ไม่นับหน่วยกิต)    
   1.2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 ... ... 
แผน ก/1 แบบ ก2/1.2 ไม่น้อยกว่า 36 ... ... 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ ศึกษารายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 12 
... ... 

   1.2 หมวดวิชาเลือก ... ... 
   1.3 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 ... ... 

แบบอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 17 pt. (ตัวหนา) 

ส่วนอื่น ๆ 
แบบอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 16 pt. 
(ตัวหนาหรือบางตามแบบฟอร์ม) 

ฉบับปรับปรุง 29 พ.ย.65 
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หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงการสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 

แผน ข/2 ไม่น้อยกว่า 36 ... ... 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ 

ไม่ได้ก าหนด 
... ... 

   1.2 หมวดวิชาเลือก ... ... 
   1.3 งานนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ไม่เกิน 6 ... ... 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า ... ไม่น้อยกว่า ... 

 
หรือ 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงการสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 

แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 ... ... 
   1.1 ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48   
แผน 1.2 ไม่น้อยกว่า 72 ... ... 
   1.1 ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 ... ... 
แผน 2.1  ไม่น้อยกว่า 48 ... ... 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ ศึกษารายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 12 
... ... 

   1.2 หมวดวิชาเลือก ... ... 
   1.3 ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 ... ... 
แผน 2.2  ไม่น้อยกว่า 48 ... ... 
   1.1 หมวดวิชาบังคับ ศึกษารายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 24 
... ... 

   1.2 หมวดวิชาเลือก ... ... 
   1.3 ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 ... ... 
หน่วยกิตรวม แบบ 1.1 และ 2.1 
ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 48 ไม่น้อยกว่า ... ไม่น้อยกว่า ... 

หน่วยกิตรวม แบบ 1.2 และ 2.2 
ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า ... ไม่น้อยกว่า ... 

หมายเหตุ โครงสร้างหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
*** ให้ระบเุฉพาะแผนการเรียนที่มีตามเล่มหลักสูตรเท่านั้น แผนการเรียนใดไม่มีให้ตัดออก *** 
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งหลักสตูรฯ ไดต้รวจสอบความ
ถูกต้อง และความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรแล้ว 

 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. 
(                                                 ) 

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
.................................................. 

วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. …….. 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งคณะฯ ไดต้รวจสอบความ
ถูกต้อง และความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรแล้ว 

 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. 
(                                                 ) 

ต าแหน่ง  คณบดีคณะ..................................... 
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. …….. 

 
 
 
 
 

รับทราบ 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล) 

ต าแหน่ง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. …….. 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร) 

ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. …….. 
 

 


