
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

วันพุธที ่๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย    ประธานกรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง    กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  กิจศิริกุล     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ  สุนทรสมัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๕. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
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 ๑๖. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา       กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๑๘. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๙. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 

ผู้ลาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
  ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ ตามท่ีกรรมการได้ 
 แก้ไขมาแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๓,๐๖๕  คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่ได้รวบรวมจากคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว จ านวน ๓,๐๖๕ คน ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาตรี ๑,๖๔๑ ๗๗๕ ๒,๔๑๖ 

ปริญญาโท ๑๗ ๑๑๙ ๑๓๖ 
ปริญญาเอก ๑๔ ๑ ๑๕ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาตรี ๔๗๕ ๑ ๔๗๖ 
ปริญญาโท - ๑๘ ๑๘ 
ปริญญาเอก ๓ ๑ ๔ 

  รวม ๒,๑๕๐ ๙๑๕ ๓,๐๖๕ 
           ข้อมูลวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๓,๐๖๕ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๓,๐๖๕ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
 

  นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๓๘-๒๕๕๖ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๖ ปี ๔ เดือน 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Nursing)  ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาล)  ๒๕๓๑  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน   
     ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ พรนภา  หอมสินธุ์ และรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์. (๒๕๕๓). ความเชื่อ แบบแผนการดื่มและปัจจัยที่

มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะต่างๆ ของเยาวชนไทยในเขตภาค
ตะวันออก. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ๕(๒), ๒๘-๓๙. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 

เรื่องท่ี ๒ รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ และพรนภา  หอมสินธุ์. (๒๕๕๗). การสื่อสารของบุตรสาวกับมารดา
เกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของ
นักเรียนหญิง. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ๙(๒), ๓๓-๔๔. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
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ต ารา  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์. (๒๕๕๘). วิทยาการระบาดส าหรับพยาบาลชุมชน. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัย

บูรพา. (๒๔๕ หน้า) ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๓๘๔-๔๔๙-๒ 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั้น เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 

 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  
โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ (เอกสารค า
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๑๕๐๑ วิทยาการระบาดส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) แล้วเห็นว่า  
นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ เป็นผู้มคีวามช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด  
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ของ นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ของ นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสุเมธ  งามกนก 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

  นายสุเมธ  งามกนก พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๗-๒๕๔๓ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๔ เดือน 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ด. (บริหารการศึกษา) ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)  ๒๕๓๑  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่   ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สุเมธ  งามกนก. (๒๕๕๙). การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพ่ือการ

บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๒(๑๑),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะตีพิมพ์ประจ าเดือน 

มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

ต ารา  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สุเมธ  งามกนก. (๒๕๕๘). การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: เนติกุล

การพิมพ์. (๒๙๓ หน้า) ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๐๖-๓๒๘-๐ 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสุเมธ  งามกนก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็น
ว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  โดยวิธีปกต ิ
แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายสุเมธ  งามกนก (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๔๓๐๖๓๑ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แล้วเห็นว่า  
นายสุเมธ  งามกนก เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด  
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 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสุเมธ  งามกนก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ นายสุเมธ  งามกนก โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ นายสุเมธ  งามกนก โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวเสาวนีย์  ทองนพคุณ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

  นางสาวเสาวนีย์  ทองนพคุณ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง  ๔๐๙-๒๕๕๐  สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความ
ประสงคข์อก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสขุศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘ ปี ๕ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
M.P.H.  ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
วท.บ. (สุขศึกษา)  ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Thongnopakun, S., Maharachpong, N. & Abdullakasim, P. (2016). Factors Related 

to the Sexual Behaviors among Youth in Universities Located in the Eastern 
Region of Thailand. Journal of Medical Association of Thailand, 99(Suppl.1), s43-s50. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Pubmed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)) 
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 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐  
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เสาวนีย์  ทองนพคุณ. (๒๕๕๘). สุขภาพทางเพศ: แนวทางการส่งเสริมสุขภาพทางเพศใน

พนักงานบริการหญิง. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๐(๒), ๑๑๗-๑๒๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มท่ี ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเสาวนีย์  ทองนพคุณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวเสาวนีย์  ทองนพคุณ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วชิา ๗๓๑๒๑๗ สุขภาพวัยรุ่น) แล้วเห็นว่า นางสาวเสาวนีย์  ทองนพคุณ 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเสาวนีย์  ทองนพคุณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ของ นางสาวเสาวนีย์  ทองนพคุณ  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ของ นางสาวเสาวนีย์  ทองนพคุณ  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายชูชาติ  พิณพาทย์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 

  นายชูชาติ  พิณพาทย์ ข้าราชการฯ ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง 
๐๖๙๙ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา โดยวิธีปกต ิมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๙ ปี ๘ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
     ประเทศไทย 
กศ.บ. (ดนตรีไทย) ๒๕๒๗  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
     ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ชูชาติ พิณพาทย์. (๒๕๕๙). การประเมิน “หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏย

สังคีต” ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๘. วารสาร
การศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๑(๑), ๒๕๘-๒๖๙.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มท่ี ๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายชูชาติ  พิณพาทย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
ดนตรีศึกษา โดยวิธีปกต ิ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายชูชาติ  พิณพาทย์ (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๓๙๒๓๘ การศึกษาเครื่องหนัง) แล้วเห็นว่า นายชูชาติ  พิณพาทย์ เป็น
ผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายชูชาติ  พิณพาทย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  



- ๑๐ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา ของ นายชูชาติ  พิณพาทย์ โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา ของ นายชูชาติ  พิณพาทย์ โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวกัญจน์ชญา  หงส์เลิศคงสกุล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

  นางสาวกัญจน์ชญา  หงส์เลิศคงสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา)  
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๔๒๒-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑๐ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (ฟิสิกส์)  ๒๕๕๓   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.ม. (ฟิสิกส์)  ๒๕๔๘  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.บ. (ฟิสิกส์)  ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Boosabarat, P., Honglertkongsakul, K., Ngamrungroj, D., Witit-Anun, N. &  

Chaiyakun, S. (2014). Effect of current at aluminum target on the AZO thin films 
by DC magnetron sputtering. Advanced Materials Research, 979, 289-292. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
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เรื่องท่ี ๒ Honglertkongsakul, K. & Ngamrungroj, D. (2014). Relationship of pressure and 
plasma temperature in plasma DC glow discharge. Advanced Materials 
Research, 979, 293-296. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 

เรื่องท่ี ๓ Honglertkongsakul, K. (2013). Optical emission spectroscopy of argon plasma jet. 
Advanced Materials Research, 770, 245-248.   

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

เรื่องท่ี ๔ Honglertkongsakul, K., Pongsopa, J., Ngamrungroj, D., Witit-Anun, N. & Chaiyakun, 
S. (2013). Design and construction the atmospheric plasma system. In 
Proceedings of Siam Physics Congress 2013 (pp. 209-212). Chaing Mai: Chaing Mai 
University. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐  
 

เรื่องท่ี ๕ Ngamrungroj, D., Duangchan, S., Wangnipparnto, S. & Honglertkongsakul, K. 
(2013). Determination the velocity of gas and the transferring heat in 
thermosyphon heat pipe by simulation method. In Proceedings of  Siam Physics 
Congress 2013 (pp. 103-106). Chaing Mai: Chaing Mai University.  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวกัญจน์ชญา  หงส์เลิศคงสกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวกัญจน์ชญา  หงส์เลิศคงสกุล 
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๘๑๐๐ ฟิสิกส์ ๑) แล้วเห็นว่า นางสาว
กัญจน์ชญา  หงส์เลิศคงสกุล เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวกัญจน์ชญา  หงส์เลิศคงสกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  



- ๑๒ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวกัญจน์ชญา  หงส์เลิศคงสกุล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นางสาวกัญจน์ชญา  หงส์เลิศคงสกุล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๓ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ 
 ๔.๓.๑ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (peer reviewer) จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ “วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา  
  Burapha Journal of Political Economy ISSN 2287-0660” 
 

 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓ ในกรณี
วารสารทางวิชาการท่ีไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสาร
ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ในการนี้ 
คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา Burapha Journal of Political 
Economy ISSN 2287-0660 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา Burapha 
Journal of Political Economy ISSN 2287-0660 แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 
Burapha Journal of Political Economy ISSN 2287-0660 ในขั้นต้นแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



- ๑๓ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาวารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา Burapha Journal of Political  
  Economy ISSN 2287-0660 เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
 ๒. น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองวารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา  
  Burapha Journal of Political Economy ISSN 2287-0660 เป็นวารสารที่ม ี
  กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
 ๓. แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา  
  Burapha Journal of Political Economy ISSN 2287-0660 เป็นวารสารที่ม ี
  กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบวารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา Burapha Journal of  
  Political Economy ISSN 2287-0660 เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
 ๒. น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองวารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา  
  Burapha Journal of Political Economy ISSN 2287-0660 เป็นวารสารที่ม ี
  กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
 ๓. แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา  
  Burapha Journal of Political Economy ISSN 2287-0660 เป็นวารสารที่ม ี
  กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
 
 ๔.๔ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิก 
  ๔.๔.๑ การจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคสามแห่ง 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งศูนยป์ระเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานภายในส่วนงานของส านักบริการวิชาการ 
 ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของ
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดว่า“ส านักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและ
ด าเนินการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย” 
 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักบริการวิชาการมีหน่วยงานภายใน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส านักงานผู้อ านวยการ 
 (๒) ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา 
 (๓) ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ 
 (๔) ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 (๕) ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 



- ๑๔ - 

 ๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ไดก้ าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซ่ึงการจัดท ารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ผู้จัดท าต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาตผู้มีสิทธิท ารายงานฯ ปัจจุบันผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สังกัดสถาบันการศึกษามีน้อย ส านักบริการวิชาการจึงได้เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งบุคลากรผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสอบเป็นผู้ช านาญการ จ านวน ๑ ราย และ
เจ้าหน้าที่ประจ า จ านวน ๑๖ ราย ในนามมหาวิทยาลัยบูรพา บัดนี้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาผู้มี
สิทธิขอรับใบอนุญาตท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีมติอนุญาตให้มหาวิทยาลัยบูรพามี
ผู้ช านาญการ ๑ ราย และเจ้าหน้าที่ประจ า ๑๖ ราย ดังนั้นส านักบริการวิชาการจึงเสนอขอจัดตั้ง “ศูนย์
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เป็นหน่วยงานภายในส่วนงานของส านักบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 ๓.๑ เพ่ือก ากับ ดูแล ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และส่งเสริมการ
ด าเนินงานของโครงการหรือกิจการที่เก่ียวกับการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ เพ่ือให้บริการการศึกษา วิเคราะห์ และประสานงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยจากการบริการวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 ๔. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๙)  
สภาวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ “ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่สอน วิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
ดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัย” ดังนั้นจึงขอเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานภายในส่วนงานของส านักบริการวิชาการก่อนน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. การจัดตั้งศูนยป์ระเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานภายในส่วนงานของ 
  ส านักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  
  (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการจัดตั้งศูนยป์ระเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานภายในส่วนงาน 
  ของส านักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคสาม  
  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายใน 
  ส่วนงาน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๕ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ 
  ๔.๕.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 
เพ่ือให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีสอดคล้องต่อประกาศฯ ฉบับดังกล่าว  
ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้พิจารณาปรับแก ้ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๒๓ การทุจริตในการวัดผล คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้ก าหนด 
   โทษในการทุจริต ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ ๑ ตกในรายวิชานั้น ระดับ ๒  
   ตกในรายวิชาที่สอบมาแล้วทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น ระดับ ๓  
   ตกทุกรายวิชาทีล่งทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
  ๑.๒ ข้อ ๒๓ การทุจริตในการวัดผล ให้มีเนื้อหาที่อ้างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ว่าด้วยวินัยนิสิตด้วย  
  ๑.๓ ให้เพ่ิมการถอดถอนปริญญา 
  ๑.๔ ให้เพ่ิมเนื้อหา “เกณฑ์อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๒ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 



- ๑๖ - 

เพ่ือให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสอดคล้องต่อประกาศฯ ฉบับดังกล่าว  
ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้พิจารณาปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๒๔ การทุจริตในการวัดผล คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้ก าหนด 
   โทษในการทุจริต ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ ๑ ตกในรายวิชานั้น ระดับ ๒  
   ตกในรายวิชาที่สอบมาแล้วทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น ระดับ ๓  
   ตกทุกรายวิชาทีล่งทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
  ๑.๒ ข้อ ๒๙.๔ และ ๒๙.๕ ให้เพ่ิมเนื้อหา “ทั้งนี้ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพัก 
   การเรียน” 
  ๑.๓ ข้อ ๓๐ ปรับเนื้อหาเป็น “นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ 
   หลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศ 
   มหาวิทยาลัย” 
  ๑.๔ ข้อ ๓๕ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ 
   ระดับปริญญาโท ให้เพ่ิมเนื้อหาเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาต้อง 
   “สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
  ๑.๕ ข้อ ๓๕.๒.๑ บรรทัดที่ ๖ เพ่ิมค าว่า “อย่างน้อย ๑ เรื่อง” 
  ๑.๖ ข้อ ๓๕.๒.๒ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๖ เพ่ิมค าว่า “อย่างน้อย ๑ เรื่อง” 
  ๑.๗ ข้อ ๓๕.๓.๒ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๔ เพ่ิมค าว่า “อย่างน้อย ๒ เรื่อง” 
  ๑.๘ ให้เพ่ิมเนื้อหา “เกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เพ่ิมเติมจากข้อบังคับฯ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตาม 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาต่อไป 



- ๑๗ - 

 ๔.๖ ขอยกเลิกหลักสูตร 
 ๔.๖.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล  
คือ ตามที่ภาควิชาภาษาไทย ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ หลังจากด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหลักสูตรได้รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรแล้ว 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ และพบว่ามีปัญหาในการบริหารหลักสูตร เรื่อง อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ในการที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธห์รืออาจารยผ์ู้สอน และอาจสง่ผลให้หลักสตูรไม่ได้รับการรับทราบจาก สกอ. (รายละเอียดดังเอกสาร 
แนบ ๑ และ ๒) คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ไปจนกว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด ทั้งนีย้ังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๑๙ คน และยังคง 
จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยยังคงจัด 
  การเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๑๘ - 

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

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
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 
รายวิชาส่วนใหญ่ของหลักสูตรยังไม่เหมาะสมต่อระดับความรู้พ้ืนฐานของนิสิตชาวต่างประเทศ ดังนั้น  
ในปีการศึกษาต่อมา ภาควิชาฯ จึงเปิดรับเฉพาะนิสิตชาวต่างประเทศ จากหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 
มหาวิทยาลัย (๓+๑) โดยศึกษาในมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ๓ ปี ได้แก่ ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๔ และ 
มาศึกษาในภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเวลา ๑ ปี คือ ชั้นปีที่ ๓ จึงท าให้หลักสูตรนี้ไม่มีจ านวน
นิสิตครบ ๔ ชั้นปี ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และเมื่อได้รับการตรวจประเมินหลักสูตรแล้ว ปรากฏว่า 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรไม่สามารถประเมินได้ครบตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด อีกทั้งภาควชิาฯ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีรายวิชาต่าง ๆ 
ที่นิสิตชาวต่างประเทศสามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมี
นิสิตที่ยังไม่ส 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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  เพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยยังคงจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๔ จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๗ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๗.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
  ๑) หลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการสาธารณะ ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางด้านการจัดการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนในด้านการวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศ มหาบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้นได้ร้อยละ ๘๐ 
  ๒) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
  ๑) มีคุณธรรม และจริยธรรม ต่อวิชาชีพและสังคม 
  ๒) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการจัดการสาธารณะ 
  ๓) มีวิสัยทัศน์ในด้านการจัดการสาธารณะในกลุ่มประเทศอาเซียนและ 
ในระดับสากล สามารถประยุกต์ความรู้ในการด้านการจัดการสาธารณะได้เป็นอย่างดี 
  ๔) มีความสามารถในการท างานวิจัยทางด้านการจัดการสาธารณะ ที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
  แผน ข 
  ๑) มีคุณธรรม และจริยธรรม ต่อวิชาชีพและสังคม 
  ๒) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการจัดการสาธารณะ 
  ๓) มีวิสัยทัศน์ในด้านการจัดการสาธารณะในกลุ่มประเทศอาเซียนและ 
ในระดับสากล สามารถประยุกต์ความรู้ในการด้านการจัดการสาธารณะได้เป็นอย่างดี 
  ๔) สามารถประเมินปัญหาทางด้านการจัดการสาธารณะ และสามารถประยุกต์
ความรู้ทางด้านการจัดการสาธารณะ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในสังคมได้และองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
  ๑) หลักสูตรต้องการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
ทางด้านการจัดการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนในด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศ โดยดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้นได้ 
  ๒) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  แบบ ๑.๑ 
  ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติในวิชาชีพทางด้านการจัดการสาธารณะ 
เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ 
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  ๒) มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าในวิชาชีพ สาขาวิชา
การจัดการสาธารณะ สามารถท าวิจัยและปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 
สามารถเผยแพร่งานวิจัยถึงผู้ใช้ และสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และสังคมได้อย่างยั่งยืน 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการ
สาธารณะ ทั้งความรู้ในเชิงวิชาการ และความรู้ในเชิงนโยบายหรือปฏิบัติโดยกระบวนการวิจัย 
  ๔) มีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการและกลยุทธ์ ได้อย่างถูกต้องแบบ
สากล 
  ๕) มีความสามารถในการวางแผนทางด้านการจัดการสาธารณะ เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
  ๖) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิจัยอย่างเป็นระบบ เข้าใจวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยให้ตระหนักว่าวิชาชีพทางด้านการจัดการสาธารณะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในวิชาชีพทางด้านการจัดการสาธารณะ 
  แบบ ๒.๑ 
  ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติในวิชาชีพทางด้านการจัดการสาธารณะ 
เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ 
  ๒) มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าในวิชาชีพ สาขาวิชา
การจัดการสาธารณะ สามารถท าวิจัยและปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 
สามารถเผยแพร่งานวิจัยถึงผู้ใช้ และสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และสังคมได้อย่างยั่งยืน 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการ
สาธารณะ ทั้งความรู้ในเชิงวิชาการ และความรู้ในเชิงนโยบายหรือปฏิบัติโดยกระบวนการวิจัย 
  ๔) มีความสามารถในการประยุกต์วิทยาการและกลยุทธ์ ได้อย่างถูกต้องแบบ
สากล 
  ๕) มีความสามารถในการวางแผนทางด้านการจัดการสาธารณะ เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
  ๖) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิจัยอย่างเป็นระบบ เข้าใจวิธีการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยให้ตระหนักว่าวิชาชีพทางด้านการจัดการสาธารณะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในวิชาชีพทางด้านการจัดการสาธารณะ 
  แบบ ๒.๒ 
  ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติในวิชาชีพทางด้านการจัดการสาธารณะ 
เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักเสียสละต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ 
  ๒) มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าในวิชาชีพสาขาวิชา
การจัดการสาธารณะ สามารถท าวิจัยและปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 
สามารถเผยแพร่งานวิจัยถึงผู้ใช้ และสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และสังคมได้อย่างยั่งยืน 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการ
สาธารณะ ทั้งความรู้ในเชิงวิชาการ และความรู้ในเชิงนโยบายหรือปฏิบัติโดยกระบวนการวิจัย 
  ๔) มีความสามารถในการวางแผนทางด้านการจัดการสาธารณะ เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๗ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๙๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
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  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้น ากลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๒ ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติเด่นอะไรบ้าง 
  ๑.๓ ขอให้ปรับและเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักทางวิชาการ 

และตรวจสอบค าว่า “วิชาชีพ” เนื่องจากวิชาชีพต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการ
จัดการสาธารณะมิใช่วิชาชีพตามกฎหมาย 

  ๑.๔ ขอให้เพ่ิมคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เนื่องจากไม่ได้ระบุเกณฑ์ 
   ความสามารถภาษาอังกฤษไว้ 
  ๑.๕ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ให้เหมาะสมต่อรายวิชา เช่น รายวิชา  
   ๔๖๒๗๒๗๕๙ สัมมนาการจัดการระหว่างประเทศ มีการวัดผลด้านความรู้ 
   ด้านเดียว ควรมีการวัดผลด้านทักษะทางปัญญาหรือด้านทักษะการวิเคราะห์ 
   เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
  ๑.๖ การก าหนด Curriculum Mapping ควรก าหนดให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร โดยเฉพาะด้านเจตคติ ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑.๗ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี และไม่ต้องใส่วิธีการจัดการเรียน

การสอน (ไม่ต้องใส่ กรณีศึกษา ฯ) และให้เขียนค าอธิบายรายวิชา วิทยานิพนธ์ 
ของหลักสูตรมหาบัณฑิตใหม่ โดยศึกษาหลักการและดูตัวอย่างการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือการเสนอหลักสูตรฯ และให้ปรับภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน 

  ๑.๘ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.  
ก าหนด โดยเฉพาะการเผยแพร่ผลงานวิจัย หากเป็น Proceedings ต้องระบุ
เลขที่หน้าด้วย 

  ๑.๙ ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑  
   เนื่องจากไม่ระบุจ านวนเรื่องผลงานวิจัย  
  ๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบเลขหน้าสารบัญกับหน้าเนื้อหาให้ตรงกัน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาครั้งต่อไป 
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 ๔.๗.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน แผน ข จ านวน ๓๕ คน และระดับปริญญาเอก  
  แบบ ๑.๑ จ านวน ๒ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๖ คน และแบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วทิยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน  
แผน ข จ านวน ๓๕ คน และระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ จ านวน ๒ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๖ คน และ 
แบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน  
แผน ข จ านวน ๓๕ คน และระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ จ านวน ๒ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๖ คน และ 
แบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน แผน ข จ านวน ๓๕ คน และระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ จ านวน ๒ คน  
แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๖ คน และแบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
 แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน แผน ข จ านวน ๓๕ คน และระดับปริญญาเอก  
  แบบ ๑.๑ จ านวน ๒ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๖ คน และแบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน  
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ยังไม่ใหเ้ปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ จนกว่าจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ๓ คน ทั้งนี้ ขอให้น ากลับไป 
  ปรับแกแ้ละเสนอสภาวิชาการในครั้งต่อไป 
 ๒. เห็นชอบให้รับนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน  
  แผน ข จ านวน ๓๕ คน และระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จ านวน ๑๖ คน และแบบ ๒.๒  
  จ านวน ๒ คนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 ๔.๘ หลักสูตรปรับปรุง 
 ๔.๘.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล ดังนี้ 
  ๑) เพ่ือปรับรายวิชาให้สอดคล้องต่อความทันสมัยของการจัดการธุรกิจโลก 
ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 

  ๒) เพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการด้านการจัดการธุรกิจโลกไปสู่การปฏิบัติ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓) เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรที่ต้อง 
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ 
ทุกรอบ ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  วิชาแทนวิทยานิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 



- ๒๕ - 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ด าเนินการต่อระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
   ทางวิชาการ 
  ๑.๒ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชา และปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ  
   รายวิชา ๔๖๖๕๑๙๕๙ ฝึกปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามหลักการศึกษา 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบการก าหนดจ านวนชั่วโมงในวงเล็บในแต่ละรายวิชาให้ถูกต้อง 
   และปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี โดยดูตัวอย่างการเขียน 
   ค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือการเสนอหลักสูตรฯ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๘.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑) เพ่ือปรับรายวิชาให้สอดคล้องต่อความทันสมัยของการจัดการธุรกิจโลก 
ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 
  ๒) เพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการด้านการจัดการธุรกิจโลกไปสู่การปฏิบัติ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



- ๒๖ - 

  ๓) เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรที่ต้อง 
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ 
ทุกรอบ ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๕ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๕ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  วิชาแทนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
  



- ๒๗ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการก าหนด 
  จ านวนชั่วโมงในวงเล็บในแต่ละรายวิชาให้ถูกต้อง และปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
  ให้เป็นวลี โดยดูตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือการเสนอหลักสูตรฯ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๘.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร 

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดงันี้ 
  ๑) เพ่ือปรับรายวิชาให้สอดคล้องต่อความทันสมัยของการจัดการธุรกิจโลก 
ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 

  ๒) เพ่ือยกระดับคุณภาพทางวิชาการด้านการจัดการธุรกิจโลกไปสู่การปฏิบัติ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓) เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรที่ต้อง 
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือ 
ทุกรอบ ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๒ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๒ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ   ๓๐ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



- ๒๘ - 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการก าหนด 
  จ านวนชั่วโมงในวงเล็บในแต่ละรายวิชาให้ถูกต้อง และปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
  ให้เป็นวลี โดยดูตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชาได้จากคู่มือการเสนอหลักสูตรฯ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๘.๔ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 

และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลา ๕ ปี สมควร 
ต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแกน   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  



- ๒๙ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 

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

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๕ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าวสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 
คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุง
หลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้
ทางด้านวิชาชีพ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในปัจจุบัน 



- ๓๐ - 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  งานค้นคว้าอิสระ     ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสาร 

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

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๓๑ - 

 ๔.๘.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการ 
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศ 
ดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อ 
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น า 
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
  งานค้นคว้าอิสระ     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  เพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยให้ตรวจสอบและแก้ไข 
  การแบ่งหน่วยกิตรายวิชาที่มีผลลัพธ์เป็นทักษะให้สอดคล้องต่อค าอธิบายรายวิชา  
  ให้ลดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงด้านบรรยายฯ ลง และเพ่ิมหน่วยกิตและชั่วโมง 
  ด้านปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการศึกษา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๘.๗ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 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 
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  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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑  
   นางสาวศิริวรรณ  สมนึก  คุณวุฒิมีสาขาวิชาหรือไม่ 
  ๑.๒ ค าอธิบายรายวิชา ๒๕๗๒๗๑๕๙ คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
   รายวิชา ๒๕๗๒๗๒๕๙ สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ และรายวิชา  
   ๓๐๒๑๑๗๕๙ แคลคูลัสส าหรบัเศรษฐศาสตร์ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชา 
   ที่ซ้ ากันออก 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๘.๘ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
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และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีก 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 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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขการแบ่งหน่วยกิตรายวิชาที่มี 
  ผลลัพธ์เป็นทักษะให้สอดคล้องต่อค าอธิบายรายวิชา ให้ลดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
  ด้านบรรยายฯ ลง และเพ่ิมหน่วยกิตและชั่วโมงด้านปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการศึกษา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 



- ๓๕ - 

 ๔.๘.๙ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  



- ๓๖ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยให้ตรวจสอบและแก้ไข 
  การแบ่งหน่วยกิตรายวิชาที่มีผลลัพธ์เป็นทักษะให้สอดคล้องต่อค าอธิบายรายวิชา  
  ให้ลดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงด้านบรรยายฯ ลง และเพ่ิมหน่วยกิตและชั่วโมง 
  ด้านปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการศึกษา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๘.๑๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  
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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 



- ๓๗ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยให้ตรวจสอบและแก้ไข 
  การแบ่งหน่วยกิตรายวิชาที่มีผลลัพธ์เป็นทักษะให้สอดคล้องต่อค าอธิบายรายวิชา  
  ให้ลดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงด้านบรรยายฯ ลง และเพ่ิมหน่วยกิตและชั่วโมง 
  ด้านปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการศึกษา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๘.๑๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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 และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุก 
ภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานเป็นสากล สอดคล้องต่อพัฒนาการทางสังคม 
ฐานความรู้และพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตรงต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 

  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/) 



- ๓๘ - 

  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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๒ 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 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 
คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต มาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร จึงเห็นสมควรจัดท า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ทันสมัย เหมาะสม
ต่อสภาพสังคม ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 



- ๓๙ - 

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขการแบ่งหน่วยกิตรายวิชาที่มี 
  ผลลัพธ์เป็นทักษะให้สอดคล้องต่อค าอธิบายรายวิชา ให้ลดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
  ด้านบรรยายฯ ลง และเพ่ิมหน่วยกิตและชั่วโมงด้านปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก 
  การศึกษา 
 ๒. ขอให้ปรับปีในการอ้างข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี ให้ถูกต้อง 
  ตามปีที่ใช้ในปัจจุบัน 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 
  



- ๔๐ - 

 ๔.๘.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 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 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/) 
  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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
  



- ๔๑ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศ
สมาชิกหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกท้ังเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและผลิตบัณฑิต 
ที่มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ และการด ารงอยู่ในสังคมอย่างผู้มีความรู้
ความสามารถอันควรประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาควิชาภาษาตะวันตก
จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของภาควิชาฯ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยรวม
และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป 
  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 
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  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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยให้ตรวจสอบและแก้ไข 
  การแบ่งหน่วยกิตรายวิชาที่มีผลลัพธ์เป็นทักษะให้สอดคล้องต่อค าอธิบายรายวิชา  
  ให้ลดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงด้านบรรยายฯ ลง และเพ่ิมหน่วยกิตและชั่วโมง 
  ด้านปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการศึกษา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๘.๑๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตร 
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 
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  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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  



- ๔๔ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยให้ตรวจสอบและแก้ไข 
  การแบ่งหน่วยกิตรายวิชาที่มีผลลัพธ์เป็นทักษะให้สอดคล้องต่อค าอธิบายรายวิชา 
  ให้ลดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงด้านบรรยายฯ ลง และเพ่ิมหน่วยกิตและชั่วโมง 
  ด้านปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการศึกษา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๘.๑๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือให้เหมาะสม 
ต่อความเป็นไปของสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและ
ปรัชญา 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 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/) 
  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 



- ๔๕ - 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๗ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
และผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 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 



- ๔๖ - 

   - 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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๘ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คอื หลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  



- ๔๗ - 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
  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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และ  
  กราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๔๘ - 

 ๔.๘.๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น า
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตมาพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปัจจุบัน 
  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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
  



- ๔๙ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
  พาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการและการสอนกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษาและ
บริหารจัดการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเปิดสอนรวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงหลักสูตร 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/) 



- ๕๐ - 

  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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๑ 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  



- ๕๑ - 

  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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๕๒ - 

 ๔.๘.๒๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
  



- ๕๓ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชา ๒๗๗๓๕๒๕๙ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   และรายวิชา ๒๗๔๕๓๕๙ ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
   ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ  
  ๑.๒ ขอให้ปรับแก้รหัสรายวิชา ๒๗๔๕๓๕๙ ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐาน 
   ภาษาอังกฤษ ให้ครบ ๘ หลัก 
  ๑.๓ ขอให้ปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชา ๒๗๔๔๙๒๕๙ การฝึกงานด้าน 
   บริหารธุรกิจ และรายวิชา ๒๗๔๔๙๔๕๙ สหกิจศึกษา ให้ถูกต้องตาม 
   หลักการศึกษา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 
 
 ๔.๘.๒๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
  การค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 



- ๕๔ - 

  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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
  การค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
  การค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชา ๒๗๗๓๕๒๕๙ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   และรายวิชา ๒๗๗๔๕๓๕๙ ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
   ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ  
  ๑.๒ ขอให้ปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชา ๒๗๗๔๘๒๕๙ สหกิจศึกษา  
   ให้ถูกต้องตามหลักการศึกษา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปหลังจากแก้ไขแล้ว 



- ๕๕ - 

 ๔.๙ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๙.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
  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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๙.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 
  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) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



- ๕๖ - 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
  สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี)  
  สาขาวชิาการสอนภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้รายวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ในเล่มหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความสอดคล้องต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 



- ๕๗ - 

 ๔.๙.๔ 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 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากคณะสหเวชศาสตร์มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมีการโยกย้าย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ไปอยู่ในหลักสูตรที่ปรับปรุงดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกท้ังคณะสหเวชศาสตร์ได้รับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ 
โศภน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานวิจัย และดูแลนิสิตในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เข้ามา 
เพ่ือช่วยดูแลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 



- ๕๘ - 

  ล าดับที่ ๓ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี เป็น นายประเสริฐ โศภน เนื่องจาก 
นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ดี โยกย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พยาธิวิทยากายวิภาค (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙  
เมื่อวันศุกร์ที ่๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ  
นางสาวสิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก  
นางสาวสิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ เป็น นางสาวสหัทยา รัตนจรณะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 



- ๕๙ - 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลดังนี ้
  ล าดับที่ ๑ จากนายอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ เป็นนายยอดยิ่ง ธนทวี 
    เนื่องจากนายอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๒ จากนายพีรวัฒน์ ชูเกียรติ  เป็นนายศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน 
    เนื่องจากนายพีรวัฒน์ ชูเกียรติ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๓ จากนายวุฒิชัย สิทธิมาลากร เป็นนายธีทัต ตรีศิริโชติ 
    เนื่องจากนายวุฒิชัย สิทธิมาลากร หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๔ จากนายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์    เป็นนายนนท์ สหายา 
    เนื่องจากนายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์ หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที ่๕ จากนายสิงห์ชัย บุญยโยธิน  เป็นนายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 
    เนื่องจากนายสิงห์ชัย บุญยโยธิน หมดสัญญาจ้าง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



- ๖๐ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี ้
  ล าดับที่ ๔ จากนางสาววิไลลักษณ์ ค าลอย เป็นนายยอดยิ่ง ธนทวี 
    เนื่องจากนางสาววิไลลักษณ์ ค าลอย ย้ายไปเป็นอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตรอื่น  
  ล าดับที่ ๕ จากนางสาวศิริญญา โชคชัยวรรัตน์  เป็นนายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 
    เนื่องจากนางสาวศิริญญา โชคชัยวรรัตน์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตรอื่น 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๖๑ - 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชัน้ ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลยับูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ ข้อสังเกตรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีเป็นรายวิชาทางด้านภาษา 
 

  กรรมการมีข้อสังเกตว่ารายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีผลลัพธ์เป็นทักษะด้านภาษานั้น  
ควรจะต้องปรับปรุง โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขการแบ่งหน่วยกิตรายวิชาที่มีผลลัพธ์เป็นทักษะให้สอดคล้อง
ต่อค าอธิบายรายวิชา ให้ลดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงด้านบรรยายฯ ลง และเพ่ิมหน่วยกิตและชั่วโมง 
ด้านปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการศึกษา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ มอบฝ่ายวิชาการด าเนินการปรับตามข้อสังเกต 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น. 
 
 
 
 

                          
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)                      (ดร.อาณัติ   ดีพัฒนา) 
         ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี            ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


