
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที ่๔/๒๕๕๙ 
วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ดร.อาณัต ิ  ดีพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๒. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล  
 ๔. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๖. ผศ.ดร.สุชาดา   พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์   กรรมการ 
  คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๘. ผศ.ดร.เอก รัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๙. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๐. รศ.ดร.อรุณี เทอดเทพพิทักษ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๑. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือน   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๔. รศ.ดร.เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  
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 ๑๖. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๗. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๑๘. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๑๙. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๑. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๒. อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์    กรรมการ 
  คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๒๓. ผศ.ดร.สหัทยา   รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๔. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร   กรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๕. รศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๖. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๗. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๘. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๙. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๐. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 
 ๑. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.วิทวัส  แจ้งเอ่ียม)   
 ๒. คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕. คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๗. คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๘. คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๙. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว  
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตเป็นส าคัญ กล่าวคือ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ขั้นต่ าที่สามารถ 
เทียบเคียงกันได้ 
  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ 
ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและ 
งานทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖ ง วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็น 
แนวทางในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งท่านสามารถสืบค้นข้อมูล 
ดังกล่าวได้จาก www.mua.go.th เมนดู้านซ้าย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
  เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  
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ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการฯ น าร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กลับไปพิจารณา แล้วจะน ากลับมาอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไป  
  จากมติดังกล่าวข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ 
ข้อคิดเห็นใน ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ต่อคณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และแบบฟอร์ม  
มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาฯ ได้พิจารณาข้อคิดเห็นแล้วมีมติให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑. ข้อ ๑๘.๕.๒ ปรับเนื้อหาเป็น “อาจารย์ผู้สอน ประธานหลักสูตร หัวหน้า 
ภาควิชา/ประธานสาขาวิชา (ถ้ามี) และคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด” 
  ๒. ข้อ ๑๘.๕.๓ ตัดข้อความ “ภายใต้ก าหนดเวลาเรียนตามข้อ ๑๗” และเพ่ิมเติม 
ข้อความ “ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติ หากด าเนินการไม่เสร็จสิ้น กองทะเบียนและ 
ประมวลผลการศึกษาจะเปลี่ยนค่าระดับจาก I เป็น F ทันที” 
  ๓. ข้อ ๒๐.๑ ปรับเนื้อหาเป็น “ทั้งนี้ หากในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน 
ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๕๐ ให้พ้นสภาพนิสิตทันที”  
  ๔. ข้อ ๓๐.๓.๔ ปรับเนื้อหาเป็น “เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๕๐  
ในภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน” 
  ๕. ข้อ ๓๐.๓.๙ ข้อ ๓๐.๓.๑๐ และข้อ ๓๐.๓.๑๑ เพ่ิมเนื้อหา “และได้รับ 
การพิจารณาให้พ้นสภาพนิสิต” 
  ๖. ข้อ ๓๔ ปรับเนื้อหาเป็น “การให้เหรียญทอง” 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณาอีกครั้ง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้  
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  ๑.๑ ข้อ ๒๐.๑ ปรับเนื้อหาเป็น “ทั้งนี้ หากในภาคการศึกษาแรกท่ีลง 
   ทะเบียนเรียน ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๒๕ ให้พ้นสภาพนิสิตทันที” 
  ๑.๒ ข้อ ๒๓ เพ่ิมเนื้อหาเป็น “นิสิตทีส่่อเจตนาทุจริตหรือท าการทุจริต 
   ด้วยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการวัดผลทุกชนิด” 
  ๑.๓ ข้อ ๓๐.๓.๔ ปรับเนื้อหาเป็น “เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๒๕  
   ในภาคการศึกษาแรกท่ีลงทะเบียนเรียน” 
  ๑.๔ ข้อ ๓๑ เพ่ิมเนื้อหา “๓๑.๔  มีระดับความสามารถอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
   ตามประกาศของส่วนงาน” 
 ๒. เสนอที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
  ส าหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาค 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ตามที่ภาควิชาภาษาไทย ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาโดยล าดับนั้น จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๔ พบว่า เนื้อหาใน 
รายวิชาส่วนใหญ่ของหลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับระดับความรู้พ้ืนฐานของนิสิตชาวต่างประเทศ ดังนั้น 
ในปีการศึกษาต่อมา ภาควิชาฯ จึงเปิดรับเฉพาะนิสิตชาวต่างประเทศ จากหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 
มหาวิทยาลัย (๓+๑) คือ ศึกษาในมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ๓ ปี คือ ชั้นปีที่ ๑, ๒, ๔ และมาศึกษาในภาควิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเวลา ๑ ปี คือ ชั้นปีที่ ๓ จึงท าให้หลักสูตรนี้ไม่มีจ านวนนิสิตครบ ๔ ชั้นปี 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และเมื่อได้รับการตรวจประเมินหลักสูตรแล้ว ปรากฏว่าผลการด าเนินงาน 
ของหลักสูตรไม่สามารถประเมินได้ครบตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด อีกทั้งภาควิชาฯ มีการปรับปรุง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีรายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิต 
ชาวต่างประเทศสามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิต 
ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๒๙ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่ 
จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙  



-๖- 

มติ  ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

เพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 ๔.๒ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ 
สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 
๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต  
มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๘๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๗๐ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ๑๖ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาเศรษฐศาสตร์ ๔๘ หน่วยกิต 
    ๑.๓) วิชาอ่ืน ๆ   ๖ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  



-๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
   ข้อ ๒.๔ ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนด และให้ระบุ Output 
   เป็นจ านวนร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา ๖๖๔๑๑๑๕๙ และรายวิชา ๖๗๘๑๐๓๕๙ 
   สังกัดคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน 
   ค าอธิบายรายวิชา 
  ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้ถูกต้อง 
  ๑.๔ ให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาในหมวด ๒.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
   ให้ชัดเจนและไม่เกิดความซ้ าซ้อนของสาระรายวิชา 
  ๑.๕ ให้ปรับเพิ่ม Curriculum Mapping ด้านที่ ๔ ทักษะความสัมพันธ์ 
   ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อที่ ๓ ให้ครอบคลุมรายวิชา 
   ทั้งในหมวด ๒.๑ วิชาแกน และ ๒.๒ วิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี  
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

การศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  



-๘- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
   วิชาเอก   
    - วิชาเอกบังคับ  ๖๐ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนเพิ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  ๑.๒ ให้เพ่ิมค าว่า “ไม่น้อยกว่า” หน้าหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกเลือก 
  ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 
   ด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  



-๙- 

 ๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง 

  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คอื เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
   วิชาเอก   
    - วิชาเอกบังคับ  ๖๐ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้  



-๑๐- 

  ๑.๑ ให้เพ่ิมค าว่า “ไม่น้อยกว่า” หน้าหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกเลือก 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   โดยเพิ่มเกณฑ์การสอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 
  ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 
   ด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
  ๑.๔ ให้พิจารณาปรับ Curriculum Mapping โดยให้ระบุความรับผิดชอบหลัก 
   เพ่ิมในผลการเรียนรู้ด้านที่ ๑ คุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
   วิชาเอก   
    - วิชาเอกบังคับ  ๖๐ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
  



-๑๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้เพ่ิมค าว่า “ไม่น้อยกว่า” หน้าหน่วยกิตในหมวดวิชาเอกเลือก 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   โดยเพิ่มเกณฑ์การสอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาเกาหลี 
  ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 
   ด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
  ๑.๔ ให้พิจารณาปรับ Curriculum Mapping โดยให้ระบุความรับผิดชอบหลัก 
   เพ่ิมในผลการเรียนรู้ด้านที่ ๑ คุณธรรม จริยธรรม และด้านที่ ๔ ทักษะ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา  
๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุก 
ภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานเป็นสากล สอดคล้องกับพัฒนาการทางสังคม 
ฐานความรู้และพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตรงต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  



-๑๒- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเอกบังคับ ๖๐ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ภาควิชาภาษาไทยได้ใช้หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ถึง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้เป็นปีที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบกับส านักงาน 

  



-๑๓- 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต มาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร จึงเห็นสมควรจัดท าหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ทันสมัย เหมาะสมกับ 

สภาพสังคม ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. ๒๕๕๒ (มคอ.) TQF และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(มคอ. ๑) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบความคิดเพ่ือการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ อันจะส่งผลให้ภาควิชาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๖ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเอกบังคับ ๔๕ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกเลือก  ๕๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  



-๑๔- 

  ๑.๒ ให้พิจารณาปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุเฉพาะวัตถุประสงค์ 
   เชิงสมรรถนะให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน และมีความสอดคล้อง 
   ต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของประเทศ  
   ด้านการผลิตก าลังคน 
  ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 
   ด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
  ๑.๔ หน้า ๒๗ ข้อ ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ ให้ระบุฉบับปีข้อบังคับให้ถูกต้อง 
  ๑.๕ หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
   ข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ 
   ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในเอกสารหมายเลข ๓ 
  ๑.๖ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
   ให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association  
   (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
   ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิต 
บัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด 
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๓ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๔๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๑ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)  



-๑๕- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา ๒๔๑๔๒๓๕๙  
   ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ และให้ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 
   ๒๔๑๓๑๑๕๙ ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 

  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ทางด้านเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหนึ่ง 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกท้ังเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ และการด ารงอยู่ในสังคมอย่างผู้มีความรู้ความสามารถอันควร 

ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาควิชาภาษาตะวันตกจึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้อง 

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรของภาควิชาฯ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยรวมและตอบสนองต่อทิศทาง 

การพัฒนาประเทศต่อไป 

  



-๑๖- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๓ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๖ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๕ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 
   ด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  



-๑๗- 

 ๔.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ด าเนินการ 
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อ 
ประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 
๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต 
มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศและ 
สังคมโลก และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๙ หน่วยกิต 
  ๑) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๘๔ หน่วยกิต 
   ๑.๑) วิชาเอกบังคับ ๖๙ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับพ้ืนฐานส าหรับ 
      ผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส        ๖ หน่วยกิต 
    หรือ 
    - วิชาเอกบังคับพ้ืนฐานส าหรับ 
      ผู้ที่มีพ้ืนฐานภาษาฝรั่งเศส      ๖ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับร่วม              ๖๓ หน่วยกิต 
   ๑.๒)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
  ๒) วิชาโท  ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

เพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  



-๑๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
  เพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ 
  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 
   ด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง 

  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือให้เหมาะสม 
กับความเป็นไปของสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและ 
ปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิต 
บัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มี 
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต และนิสิตปัจจุบันมาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุง 
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาเอกบังคับ ๔๘ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)  



-๑๙- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตรวจสอบการเรียงคุณวุฒิ 
   ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๓ ให้ถูกต้อง 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๓ ให้ตรวจสอบและปรับแก้เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
  ๑.๔ ให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
   ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดทั้ง ๕ ด้าน และให้ระบุ Output 
   เป็นจ านวนร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าให้ชัดเจน 
  ๑.๕ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ระบุฉบับปีข้อบังคับให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ภาควิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๐ และมีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๔ ปี จนถึง 
การปรับปรุงครั้งที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากช่วงระยะเวลาดังกล่าว ภาควิชาฯ ได้น าข้อเสนอแนะ 
 
  



-๒๐- 

จากผู้ใช้บัณฑิตและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในสายอาชีพและความต้องการของตลาด ส าหรับการปรับปรุงครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงครั้งที่ ๕ เพ่ือน าไปใช้ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเหตุผลหลักในการปรับปรุงก็เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนไป ความต้องการของตลาด และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาท่ีคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้นมาและหลักสูตรทุกหลักสูตรต้อง 
ถือปฎิบัติ ภาควิชาฯ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงเป็นหลักสูตรปรับปรุงครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้เนื้อหา 
ทันสมัยสอดคล้องกับเหตุผลที่ได้ชี้แจงในวรรคแรก 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๔๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๕๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๒๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๒ ให้ตรวจสอบเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรให้ถูกต้อง 
  ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้ระบุ Output 
   เป็นจ านวนร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าให้ชัดเจน 
  ๑.๔ ให้พิจารณาทบทวนปรับแผนการศึกษารายวิชา ๒๐๑๔๕๑๕๙ การฝึกงาน  
   ให้ถูกต้องและตรงตามการด าเนินการจริง 
 ๒. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 



-๒๑- 

 
 ๔.๑๓ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
จิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิต 
บัณฑิตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 
คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๙ หน่วยกิต 
   - วิชาแกน   ๖ หน่วยกิต 
   - วิชาเฉพาะด้าน ๑๕ หน่วยกิต 
   - วิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป์   ๙ หน่วยกิต 
   - วิชาเอก ๕๐ หน่วยกิต 
   - วิชาเอกเลือก ๑๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 



-๒๒- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๖ สถานภาพของหลักสูตร ให้พิจารณาทบทวนปรับปีการศึกษา 
   ที่เปิดสอนเป็น “ปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุง 
   หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๓ หน้า ๒๗ ข้อ ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ ให้ระบุฉบับปีข้อบังคับให้ถูกต้อง 
  ๑.๔ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา (Key Performance  
   Indicators of Educational Process) ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
  ๑.๕ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้พิจารณาทบทวน 
   ปรับรวมผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยที่ข้อ ๑ และข้อ ๒ ของผลการเรียนรู้ 
   ในแต่ละด้าน ต้องเป็นผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   แล้วปรับรวมด้วยผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
   และให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ในเอกสารหมายเลข ๓ 
  ๑.๖ เอกสารหมายเลข ๓ ให้พิจารณาปรับ Curriculum mapping และ 
   ผลการเรียนรู้ให้รวมกันเป็นตารางเดียว โดยที่ข้อ ๑ และข้อ ๒ ของ 
   ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ต้องเป็นผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชา 
   ศึกษาทั่วไป แล้วปรับรวมด้วยผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
   และให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ในหมวดที่ ๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  



-๒๓- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๙ หน่วยกิต 
   - วิชาแกน   ๖ หน่วยกิต 
   - วิชาเฉพาะด้าน ๑๕ หน่วยกิต 
   - วิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป์   ๙ หน่วยกิต 
   - วิชาเอก ๖๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต 
และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต  
  และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๖ สถานภาพของหลักสูตร ให้พิจารณาทบทวนปรับปีการศึกษา 
   ที่เปิดสอนเป็น “ปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุง 
   หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  



-๒๔- 

  ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะของหลักสูตร 
   ให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มคอ. ๑) 
  ๑.๔ หน้า ๑๓ ขอใหพิ้จารณาทบทวนเงื่อนไขในการเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี 
  ๑.๕ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้พิจารณาปรับตารางข้อ ๗ 
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา (Key Performance  
   Indicators of Educational Process) ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
  ๑.๖ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้พิจารณาทบทวน 
   ปรับรวมผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยที่ข้อ ๑ และข้อ ๒ ของผลการเรียนรู้ 
   ในแต่ละด้าน ต้องเป็นผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   แล้วปรับรวมด้วยผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
   และให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ในเอกสารหมายเลข ๓ 
  ๑.๗ เอกสารหมายเลข ๓ ให้พิจารณาปรับ Curriculum mapping และ 
   ผลการเรียนรู้ให้รวมกันเป็นตารางเดียว โดยที่ข้อ ๑ และข้อ ๒ ของ 
   ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ต้องเป็นผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชา 
   ศึกษาทั่วไป แล้วปรับรวมด้วยผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
   และให้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ในหมวดที่ ๔ 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี  
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้อง 
ต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 
๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต 
มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  



-๒๕- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๖ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๒ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก  ๖๔ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๕ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ๑๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
  พาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ระบุลักษณะของหลักสูตรเป็น “หลักสูตรพหุวิทยาการ” 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับการให้ปริญญา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” 
   เป็น “ศิลปศาสตรบัณฑิต” เนื่องจากมีสาระรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์น้อย 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ 
   แผนการศึกษา 
  ๑.๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
   ขอให้ตรวจสอบสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
  ๑.๕ ให้ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา ๙๒๓๔๑๗๕๙ ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  



-๒๖- 

 ๔.๑๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
และการสอนกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการและการสอนกีฬา ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหาร
จัดการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเปิดสอนรวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
หลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับ ๖๙ หน่วยกิต 
    ๑.๑) วิชาเฉพาะด้าน ๔๘ หน่วยกิต 
    ๑.๒) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน ๒๑ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเลือก  ๒๕ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชากิจกรรมกีฬาพ้ืนฐาน   ๗ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชากิจกรรมกีฬาขั้นก้าวหน้า ๑๒ หน่วยกิต 
     - ทักษะและการจัดการกีฬา   ๖ หน่วยกิต 
     - ทักษะและการสอนกีฬา      ๖ หน่วยกิต 
    ๒.๓) วิชาส่งเสริมวชิาชีพ   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  หมวดพัฒนาคุณภาพบัณฑิต     ไม่นับหน่วยกิต* 
   * ให้นิสิตฝึกบริการวิชาการแก่ชุมชน ไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  ชัว่โมง 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ 
การสอนกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 



-๒๗- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ 
  การสอนกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร และข้อ ๓.๑.๓ รายวิชา 
   ให้ตรวจสอบการแบ่งหมวดวิชาให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๒ ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑๙ 
   นางสาวสราลี พุ่มกุมาร ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๓ ให้พิจารณาปรับเพ่ิมรายวิชาการเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษา 
  ๑.๔ เอกสารหมายเลข ๓ Curriculum mapping ให้ตรวจสอบจ านวนข้อย่อย 
   ของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้ตรงตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์ผิด การย่อหน้า การเว้นวรรค และการตัดค า 
   เมื่อสิ้นสุดบรรทัด ให้ถูกต้องและเรียบร้อย และให้ตรวจสอบการใช้ค าว่า  
   “ประยุกต์ใช้” หากมี ให้ปรับเป็น “ประยุกต์” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๖ เอกสารหมายเลข ๕ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ให้เพิ่มเปรียบเทียบ 
   ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ และให้ตรวจสอบฉบับปีของหลักสูตร 
   ให้ถูกต้อง    
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และผลิตบัณฑิตมาอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งยังไม่ครบก าหนดระยะเวลาการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์ ๕ ปี แต่เนื่องจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว  
รวมทั้งสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน  
  



-๒๘- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    ๘๗ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๐ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก  ๕๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๙ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
   ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดทั้ง ๕ ด้าน และให้ระบุ Output 
   เป็นจ านวนร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
   ขอให้ตรวจสอบสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
  ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนรายวิชาการฝึกงานทางชีวเวชศาสตร์ 
   เป็นรายวิชาสหกิจศึกษา  



-๒๙- 

  ๑.๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ให้ตรวจสอบภาระงานสอน กรณีที่มีรายวิชาสอนร่วม 
   ให้เพ่ิมหมายเหตุ “* สอนร่วม” หลังชื่อวิชา 
  ๑.๕ เอกสารหมายเลข ๒ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงาน 
   ทางวิชาการให้ถูกต้อง โดยใช้รูปแบบ American Psychological  
   Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์  
   ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖) 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือเนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    ๙๙ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๕๑ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๔๘ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๓๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  



-๓๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา 
   โดยเน้นการปฏิบัติมากขึ้น 
  ๑.๓ หน้า ๑๙ ให้ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาสหกิจศึกษา 
   ให้ถูกต้อง 
  ๑.๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
   ขอให้ตรวจสอบสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
  ๑.๕ หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา ขอให้ตรวจสอบแผนการศึกษา  
   ให้ครบตามระยะเวลา ๔ ปี 
  ๑.๖ ข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ให้ปรับหัวข้อ ๓.๒.๑  
   เป็น “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร” 
   และให้ปรับข้อ ๓.๒.๒ เป็น “อาจารย์พิเศษ” แล้วระบุว่า “เป็นไปตาม 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
   ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๙ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
  การค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
และการค้าชายแดน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ 
ผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มี 
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  



-๓๑- 

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๐ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๐ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก  ๗๐ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๕๒ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
  การค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
  การค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และ 
  ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
   ขอให้ตรวจสอบสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
  ๑.๒ หน้า ๑๘ ให้ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาสหกิจศึกษา 
   และรายวิชาฝึกงานให้ถูกต้อง  



-๓๒- 

  ๑.๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ให้ปรับหัวข้อ ๓.๒.๑  
   เป็น “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร” 
   และให้ปรับข้อ ๓.๒.๒ เป็น “อาจารย์พิเศษ” แล้วระบุว่า “เป็นไปตาม 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
   ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาการสอน 

  สังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากรายละเอียดของเล่ม 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
มีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์เอกสารและขอแก้ไข โดยตัดข้อความ “เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ ๓ หน่วยกิต”  
หน้า ๒๖ บรรทัดที่ ๒๓ ใต้ค าว่า เศรษฐศาสตร์ ออก เพ่ือให้มีความถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตร 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาการสอน 

  ภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) 
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ แก้ไขรหัสวิชา ๔๔๔๒๕๒ การสอน 

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)  เป็น ๔๔๔๔๕๒  การสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ   
๓ (๓-๐-๖) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  



-๓๓- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
  สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
  สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้รายวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ในเล่มหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความสอดคล้องกับรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ทางการแพทย ์ในเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา (ปีการศึกษา ๒๕๕๔)  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  



-๓๔- 

 ๔.๒๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ จากนางสริยา วิริโยสุทธิกุล เป็น นางสาวรัชนี แตงอ่อน เนื่องจากนางสริยา 

วิริโยสุทธิกุล ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒๔ การส่งเกรดล่าช้า 
 

  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเสนอ เรื่อง การส่งเกรดล่าช้า  
สืบเนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษา มีอาจารย์บางท่านที่ไม่ด าเนินการส่งเกรดได้ตามก าหนดของ 
มหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่  
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่องการส่งเกรดมีมติให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
คือ หลังจากสอบเสร็จวันสุดท้ายนับไป ๗ วัน หากมีการส่งเกรดล่าช้า ให้กองทะเบียนและประมวลผล 
การศึกษา ท าหนังสือติดตามการส่งเกรด โดยให้ด าเนินการตามมติ ดังนี้ 
   ๑) การติดตามการส่งเกรด 
   ครั้งที่ ๑ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวชิาการลงนามในหนังสือถึงหัวหนา้ภาควิชาผ่านคณบดี 
   ครั้งที่ ๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามในหนังสือถึงคณบดี 
   ครั้งที่ ๓ อธิการบดีลงนามในหนังสือถึงคณบดี 
  ๒) ให้น าเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดี 
   ความชอบ เนื่องจากการส่งเกรดช้าถือเป็นการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
  



-๓๕- 

   ในการส่งเกรดล่าช้า ท าให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ไม่สามารถ 
ประมวลผลการเรียนและจ าแนกสภาพนิสิต เพื่อนิสิตจะได้ทราบผลการเรียน และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
นิสิต และผู้ปกครอง ได้ตามก าหนดเวลา หากนิสิตต้องพ้นสภาพเนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 
น าเงินไปช าระค่าเทอมแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการขอคืนเงินให้กับนิสิตย้อนหลัง อีกท้ังมีนิสิต 
ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ทัน ซึ่งอาจท าให้นิสิตเสียโอกาสในการสมัครงาน 
หรือศึกษาต่อ ส่วนนิสิตภาคพิเศษ ยังต้องช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนิสิต 
ในภาคเรียนถัดไป 
  ทั้งนี้ ยังมีอาจารย์บางท่านยังไม่ส่งเกรด แม้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
จะติดตามไปครั้งที่ ๔ แล้วก็ตาม 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติการติดตามการส่งเกรดเพ่ิมเติม 
 
มติ  ที่ประชุมมอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเสนอ เรื่อง การส่งเกรดล่าช้า 
  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติการติดตาม 
  การส่งเกรดต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น. 
 
 
 
               (นายพิชญพงศ์  คีรีเดช)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 

 
 
              (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)                 (รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา       ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


