
รายงานการประชุมสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔ 

วันอังคารท่ี  ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ   กรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔.  ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ๖.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์  กรรมการ  
      คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๗. ดร.ศักด์ิชาย พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๙. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๐.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ  กรรมการ 

       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ   

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ   

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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๑๔. รองศาสตราจารย์อัฌชา  ก.บัวเกษร  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรีพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวลิ จริตควร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

๑๘.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 

๑๙.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   
  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าช้ีแจง 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์เกสร   บุญอําไพ คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ดร.นคร ละลอกน้ํา คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. ดร.บุญรอด บุญเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ๕. นางกนกวรรณ มณไฑวงศ์  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
 ๖. นางสาวสุภาภรณ์ คําเสียง กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑   กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี   

๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๑.๒   การเสนอตําราสําเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิดเป็นผลงานประกอบการพิจารณากําหนด 
 ตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 ตามสําเนาหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม ๐๒๐๒/ ว ๑  ลงวันท่ี  ๒๒  มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๓๑  เรื่อง  การเสนอตําราสําเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิดเป็นผลงานประกอบการพิจารณากําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  ความทราบแล้วนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอให้สถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติตามแนวทางการเสนอขอและพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๙(๕)/  
ว ๒๙๖  ลงวันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  ดังนี้ “ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการจะต้องเขียนตําราสําเร็จรูป 
(Programmed Text)  เป็นปริมาณไม่น้อยกว่า ๕ หน่วย จึงจะเทียบเท่าการเขียนตํารา ๑ เล่ม ซ่ึง
อาจจะเขียนในชุดวิชาเดียวกันหรือหลายชุดวิชาก็ได้”   
(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
    ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๔   
เม่ือวันท่ี   ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ท่ีประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๔  
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
 วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด้านปรัชญาให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

     ๑. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้มีความเข้าใจปรัชญาท้ังในด้านเนื้อหา และความสามารถ 
ในการนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานในชีวิตประจําวันและในการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๒. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
ลึกซ้ึงและรอบคอบจนสามารถมองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

     ๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีพัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีแนวคิดท่ีกว้างไกล 
     ๔. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยในด้านปรัชญาและสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



 - ๕ -

โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 
 หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน ๒ รายวิชา  ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ    ๑๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก    ๑๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
แผน ข 

หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน ๒ รายวิชา  ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ    ๑๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก    ๑๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต   

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
  (มคอ.๐๔) 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ หน้า ๕ ตัดคําว่า “เพ่ือให้นิสิต” ออก 
 ๒.  ให้เพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับปรัชญาไทย 
 ๓.  ให้ปรับคําอธิบายรายวิชาให้เป็น “วลี” และให้ชัดเจนครอบคลุมรายละเอียด  
      และให้สอดคล้องกันท้ังหลักสูตร 
 ๔.  ให้ตัดหน้า ๖๔ และ ๖๕ ออก 
 ๕.  ให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนคุณวุฒิของนายบุญร่วม  ทิพพศรี 
 



 - ๖ -

 ๖.  ให้ตรวจสอบรายวิชาภาษาอังกฤษและคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันท้ังหลักสูตร  
  พร้อมท้ังรายละเอียดหน่วยกิต 
 ๗.  ให้เพ่ิมฐานข้อมูลอ่ืนๆ  
 ๘.  ให้ปรับ curriculum mapping  ความรับผิดชอบหลัก ข้อ ๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 ๙.  เม่ือปรับแก้แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวน ๑๐ คน  แผน ข จํานวน ๒๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  
  ๑. เห็นชอบในหลักการ 
  ๒. ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๑.๑.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
    เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตนักฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม  และเป็นผู้นําในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
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       วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแบบ  แผน ก  แบบ ก ๒ 
       ๑. การวิจัยด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       ๒. การจัดการงานด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       ๓. การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแบบ  แผน  ข  
       ๑. การค้นคว้าและการนําหลักการทฤษฎีและผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนางาน 
ด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       ๒. การจัดการงานด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       ๓. การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก ๒ 
  วิชาพ้ืนฐาน      ๖  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ    ๑๖  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก      ๔  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
 แผน ข 
  วิชาพ้ืนฐาน      ๖  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ    ๒๕  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก      ๔  หน่วยกิต 
  การศึกษาอิสระ      ๓  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรม เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
  (มคอ.๐๔) 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ปรับโครงสร้างหลักสูตร แผน ข เป็น “วิชาบังคับ ๑๖ หน่วยกิต วิชาเลือก ๑๓ หน่วยกิต” 
  ๒.  ให้เพ่ิมคําว่า “ไม่น้อยกว่า” ในโครงสร้างหลักสูตร วิชาเลือก 
  ๓.  ให้ปรับแผนการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
  ๔.  ให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ 
  ๕.  ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชา รหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันท้ังหลักสูตร  
 และเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน 
  ๖.  ให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ถูกต้อง 
  ๗.  หน้า ๑๘ ให้ตัดข้อความ “หมายเหตุ..”  ออก 
  ๘.  หน้า ๗ ให้ปรับวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมชัดเจน  

(วัตถุประสงค์ต้องเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
๙.  ให้ปรับชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชา 

๑๐.  ให้ตรวจสอบความหมายเลขรหัสวิชาให้ถูกต้องครบถ้วน 
๑๑.  ให้ปรับคําอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมสาระ 
๑๒.  ปรับแก้แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ 
จํานวน ๒๕ คน  แผน ข จํานวน ๒๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
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  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
    
  ๔.๑.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

   ๔.๑.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายณรงค์ฤทธิ์  ทองอุ่น  
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา 
     
    ด้วย  นายณรงค์ฤทธิ์  ทองอุ่น  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์   

เลขประจําตําแหน่ง  ๔๔๙-๒๕๕๑  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะสหเวชศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสรีรวิทยา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา   เม่ือวันท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
       อายุการปฏิบัติงาน  ๒  ปี  ๗  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 (สรีรวิทยา) 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
 (กายภาพบําบัด) 
 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Thongon N., & Krishnamra N. (2011). Omeprazole decreases magnesium  
    transport across Caco-2 monolayers. World J Gastroenterol, 17 (12), 
    1574-1583. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
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 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ณรงค์ฤทธิ์  ทองอุ่น. ภาวะปริมาณแมกนีเซียมในเลือดตํ่าจากการได้รับโอมิพราโซล 
    เป็นเวลานาน. 
    เผยแพร่  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  ๒๕๕๓. ๑๕ (๒) : ๑๑๖-๑๒๑. 
    (วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ท่ีเป็นท่ียอมรับระดับชาติ) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณรงค์ฤทธิ์  ทองอุ่น  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสรีรวิทยา ของ นายณรงค์ฤทธิ์  ทองอุ่น 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติดังนี้   
    ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสรีรวิทยา ของ นายณรงค์ฤทธิ์  ทองอุ่น 
 ๒. ให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายไพฑูรย์  โพธิสว่าง  
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

    ด้วย  นายไพฑูรย์  โพธิสว่าง  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์   
เลขประจําตําแหน่ง  ๙๐๓๒๔  สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



 - ๑๑ -

 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา   เม่ือวันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
       อายุการปฏิบัติงาน  ๙  ปี  ๒  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ร.ด.  (รัฐศาสตร์) ๒๕๓๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๒๖  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
      ประเทศไทย 
 วท.บ.  (วนศาสตร์) ๒๕๒๓  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Pithoon Bhothisawang, Kowit Krachang, & Vallop Supthpun.  
    (January-June,  2004). Local Wisdom for Preventing vote-buying : a case  
    study of eastern Thailand, Journal of Science, Technology, and  
    Humanities, 2(1), 37-49.  
    (สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบ  Journal of Science, Technology, and  
    Humanities  เรียบร้อยแล้ว) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ ไพฑูรย์  โพธิสว่าง, ศรุติ  สกุลรัตน์, และกิจจฐเชต  ไกรวาส. ภูมิปัญญาชุมชนท้องถ่ิน 
    ภาคตะวันออก : ศึกษาเฉพาะกรณีบริเวณเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี. 
    เผยแพร่  การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ของท่ีประชุม 
    ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอ.มท.)  
    เรื่อง “ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย : วิกฤตหรือโอกาส”  ระหว่างวันท่ี  ๔-๕   
    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  ณ โรงแรมเดอะไทด์  รีสอร์ท  จังหวัดชลบุร ี
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ไพฑูรย์  โพธิสว่าง. ขอบข่ายและลักษณะของความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
    โดยสังเขป”   
    เผยแพร่  วารสารการเมือง  การบริหาร  และกฎหมาย  คณะรัฐศาสตร์และ 
    นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๔) 
    หน้า  ๑-๑๘  (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่) 
 



 - ๑๒ -

    (สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบ  วารสารการเมือง  การบริหาร  และกฎหมาย   
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เรียบร้อยแล้ว) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
  กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายไพฑูรย์  โพธิสว่าง  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  

 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายไพฑูรย์  โพธิสว่าง   
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติดังนี้   
    ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายไพฑูรย์  โพธิสว่าง   
 ๒. ให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  
   ๔.๑.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายมานะ เชาวรัตน์   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
 
    ด้วย  นายมานะ  เชาวรัตน์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์   

เลขประจําตําแหน่ง  ๖๗๔-๒๕๕๒  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะโลจิสติกส์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



 - ๑๓ -

 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา   เม่ือวันท่ี  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕  อายุการปฏิบัติงาน  ๙  ปี  
 คุณวุฒิ  ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Shipping Management)     ๒๕๔๘   Korea Maritime University  
        Republic of Korea 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)   ๒๕๔๔   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
        ประเทศไทย 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)   ๒๕๓๒   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ The Influential Factors on the Decision of Shipping Lines in  
    Determining Seaport Direct Call for Sea-transport Loop 
    เผยแพร่ การประชุมทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   
    ครั้งท่ี ๙  จัดโดยเครือข่ายนักวิชาการด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ 
    แห่งประเทศไทย  ณ  โรงแรมเดอะไทด์  รีสอร์ท  บางแสน  จังหวัดชลบุรี   
    วันท่ี  ๑๙-๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  หน้า  ๑๔๓-๑๕๓ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ The changing aspect in shipping industry for the 21st century 
    เผยแพร่  Journal of Science, Technology, and Humanities, Vol. 8  
    No.2, 2010, pp. 2-18.    
    (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่) 
    (สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
     ได้ให้ความเห็นชอบ  Journal of Science, Technology, and Humanities  เรียบร้อยแล้ว) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  
  กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายมานะ  เชาวรัตน์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  



 - ๑๔ -

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ของ นายมานะ  เชาวรัตน์ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติดังนี้   
    ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ของ นายมานะ  เชาวรัตน์   
 ๒. ให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  
  ๔.๑.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ดี   

    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา 
 
    ด้วย  นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ดี  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์   

เลขประจําตําแหน่ง  ๖๗๕-๒๕๕๒  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะสหเวชศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา   เม่ือวันท่ี  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
       อายุการปฏิบัติงาน  ๒  ปี  ๒  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 (พยาธิชีววิทยา) 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 
 
 



 - ๑๕ -

 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Wongdee K, Tulalamba W, Thongbunchoo J, Krishnamra N &  
    Charoenphandhu N. (2011). Prolactin alters the mRNA expression of  
    osteoblast-derived osteoclastogenic factors in osteoblast-like UMR106 
    cells. Mol Cell Biochem, 349(1-2),195-204.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 เรื่องท่ี  ๒  Nuntapornsak A, Wongdee K, Thongbunchoo J, Krishnamra N   
    & Charoenphandhu N. (2010). Changes in the mRNA expression of  

    osteoblastrelated genes in response to β3-adrenergic agonist in  
    UMR106 cell. Cell Biochem Funct, 28(1), 45-51. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๖ 
 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Wongdee K, & Charoenphandhu N. (2011). Osteoporosis in diabetes 
     mellitus: possible cellular and molecular mechanisms. World J Diabetes, 
    2(3), 41-48. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
  
  กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ดี  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐    
ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา ของ นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ดี 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 
 



 - ๑๖ -

มติ  ท่ีประชุมมีมติดังนี้   
    ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา ของ นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ดี     
 ๒. ให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

   
    ๔.๑.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายอุทัย  ประสพชิงชนะ   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์     
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
    ด้วย  นายอุทัย  ประสพชิงชนะ  ข้าราชการ  ตําแหน่งอาจารย์   

เลขประจําตําแหน่ง  ๒๓๖  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ดํารงตําแหน่งอาจารย์   เม่ือวันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  อายุราชการ  ๑๑  ปี  ๗  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๓๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สหสัมพันธ์จากการทดลองของการพาความร้อนแบบธรรมชาติบนระนาบเรียบเอียง  
    เผยแพร่ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย   
    ครั้งท่ี  ๒๔  ระหว่างวันท่ี  ๒๐-๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ U. Prasopchingchana. (January 2011). Simulation of Heat Transfer in  
    the Multilayer Door of the Furnace”, World Academy of Science,  
    Engineering and Technology, 7(73), 150-155. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 



 - ๑๗ -

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ การหาสหสัมพันธ์จากการทดลองของการพาความร้อนด้วยอากาศบนระนาบเรียบ 
    เผยแพร่  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีท่ี ๒๐,  ฉบับท่ี ๓  
    เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๖๓๓-๖๓๘ 
    (วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ท่ีเป็นท่ียอมรับระดับชาติ) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  
  กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอุทัย  ประสพชิงชนะ  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  

 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายอุทัย  ประสพชิงชนะดี 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติดังนี้   
    ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายอุทัย  ประสพชิงชนะดี  และให้เพ่ิมเติมคุณวุฒิของ 
  นายอุทัย  ประสพชิงชนะดี ให้ครบถ้วน 
 ๒. ให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
 
 
 
 



 - ๑๘ -

 ๔.๑.๓ การขอปิดหลักสูตร  
   ๔.๑.๓.๑ การปิดหลักสูตร หน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา  
    จํานวน ๒๐ หลักสูตร 
    
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ กล่าวว่า “การจัดการศึกษานอกสถานท่ี เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพ 
กาจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง สถาบันต้องรายงานให้สภาสถาบันทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันท่ีสภาสถาบันรับทราบ”  ความทราบแล้วนั้น   
    คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี  
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามหนังสือท่ี ศธ ๖๖๐๒.๕ /ว ๐๙๘๑ เม่ือวันท่ี  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  และ  
ตามหนังสือท่ี ศธ ๖๖๐๒.๕ /ว ๑๐๒๘ เม่ือวันท่ี  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร  
หน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน ๒๐ หลักสูตรแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ)  
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาการขอปิดหลักสูตร หน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา  
 จํานวน ๒๐  หลักสูตร 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรท่ีหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา 
  จํานวน ๒๐  หลักสูตร และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
   ๔.๑.๓.๒ การปิดหลักสูตร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จํานวน ๓ สาขาวิชา 
 

    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้เสนอการปิดหลักสูตร จํานวน ๓ สาขาวิชา  ได้แก่ 
๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินธุรกิจ  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ  เนื่องจากมีจํานวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการเปิดการ
เรียนการสอนติดต่อกัน ๒ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓)  จึงขอปิดหลักสูตรท้ัง ๓ หลักสูตรต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 



 - ๑๙ -

            ท้ังนี้  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือท่ี ศธ ๖๖๐๒.๕ /ว ๑๐๒๘  
เม่ือวันท่ี  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปิดหลักสูตร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จํานวน ๓ สาขาวิชา 

 

มติ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จํานวน ๓ สาขาวิชา  
และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
 ๔.๑.๔ การเสนอผู้แทนสภาวิชาการ 
   ๔.๑.๔.๑ พิจารณาผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผู้สมควร 
    ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๒  
ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง    เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน      เป็นกรรมการ 
(๓)  อธิการบดี        เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
        และมิได้เป็นคณาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัย ๒ คน   
(๕)  ผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ ๑ คน   เป็นกรรมการ 
(๖)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เป็นเลขานุการ 

 โดยทําหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิจากรายชื่อท่ีได้รับเสนอ 
มาตามข้อ ๘ (๑)  และข้อ ๘ (๒) แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนจาก 
สภาวิชาการ เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ตามข้อ ๗ (๕) (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเสนอชื่อผู้แทนจากสภาวิชาการ  เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
 ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ ท่ีประชุมมีมติเสนอ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภาวิชาการ  
  ผู้แทนคณบดีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควร 

ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  และแจ้งให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ทราบต่อไป  
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 ๔.๑.๕ การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
   ๔.๑.๕.๑ การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
    ตามท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 
และประเมินอภิมานในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ จํานวน ๗๖ สถาบัน นั้น  มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าเกณฑ์ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามกําหนดดังกล่าว ซ่ึงส่วนงานท่ีรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
เป็นส่วนงานจัดการเรียนการสอนท่ีมีนิสิตสําเร็จการศึกษาแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
๒. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๓. คณะเทคโนโลยีทางทะเล  (วิทยาเขตจันทบุรี) 
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ 
๕. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๖. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๗. คณะโลจิสติกส์ 
๘. คณะวิทยาศาสตร์ 
๙. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๐. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  (วิทยาเขตจันทบุรี) 
๑๑. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  (วิทยาเขตสระแก้ว) 
๑๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๑๔. คณะศึกษาศาสตร์ 
๑๕. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑๖. คณะอัญมณี  (วิทยาเขตจันทบุรี) 
๑๗. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๑๘. วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๙. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๒๐. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๒๑. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๒๒. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
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* ส่วนงานท่ียังไม่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน ๔ ส่วนงาน คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(วิทยาเขตสระแก้ว)  คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  และคณะสหเวชศาสตร์ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาส่วนงานท่ีรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จํานวน ๒๒ ส่วนงาน 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จํานวน ๒๒ ส่วนงาน 
 

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   

โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ. รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม และ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกท้ังเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินท้ังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยรวม 
และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 

  ๑. หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. หลักสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน  ๔  สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.๔ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๓. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๒  สาขาวิชา  ดังนี้ 
  ๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๔   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



 - ๒๒ -

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรทุกสาขาวิชาสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ สาขาวิชา หลักสตูรระดับปริญญาโท จํานวน ๔ สาขาวิชา  
   และหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ สาขาวิชา   

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

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร ์
 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลใน 

การปรับปรุงหลักสูตร  คือ  เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ. รวมถึงเพ่ือความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ 
และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ประกอบด้วย 

  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา* 
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  หลักสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน ๒  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา* 
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๒.๒ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา** 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๓.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน ๕ สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๓.๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์* 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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    ๓.๒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ* 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๓.๓ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา* 
      หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๓.๔ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต* 
      หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๓.๕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ** 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแต่ละสาขาแล้ว ดังนี้ 
*     ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
**    ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะศึกษาศาสตร์   
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ สาขาวิชา หลักสตูรระดับปริญญาโท จํานวน ๒ สาขาวิชา  
   และหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๕ สาขาวิชา   

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

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 



 - ๒๔ -

   ๔.๒.๑.๓ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔   

โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  คือ  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมีหน้าท่ี 
จัดการศึกษาข้ันสูงในการรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และชุมชนไทยในปัจจุบัน 
และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคงของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุคสมัยเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 

  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน ๓  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๑.๑  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง 
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๑.๒  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๑.๓  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
      (หลักสูตรเฉพาะกิจโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน)  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๓  และคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน ๓ สาขาวิชา  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ สาขาวิชา 

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



 - ๒๕ -

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
     
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมี 

เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  คือ  เป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้
หลักสูตรมีการพัฒนาให้ทันสมัยตามดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ  ท้ังให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ. 
ประกอบด้วย 

  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จํานวน ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๑.๑  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา** 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  หลักสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและ 
       การกีฬา**  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ๓.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน ๓  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๓.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา* 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๓.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา* 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๓.๓  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา* 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  (ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาการออกกําลังกายและกีฬาศึกษา) 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแต่ละสาขาแล้ว ดังนี้ 
*     ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
**    ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔  

คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  และตามหนังสือท่ี  
ศธ ๖๖๐๒.๕ /ว ๐๙๘๑ เม่ือวันท่ี  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



 - ๒๖ -

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ สาขาวิชา  หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน ๑ สาขาวิชา  
   และหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ สาขาวิชา   

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

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒.๑.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ สกอ. และ
ให้มีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
แบบ ๒.๑ (สําเร็จปริญญาโท ทําดุษฎีนิพนธ์) 
 วิชาบังคับ      ๙ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก      ๓ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖ หน่วยกิต  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการบริหารวิชาการตามหนังสือท่ี ศธ ๖๖๐๒.๕ /ว ๐๙๘๑ เม่ือวันท่ี  ๔ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



 - ๒๗ -

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๖ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

นิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๘ ซ่ึงใช้มาเป็นระยะเวลา ๔ ปี จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสอดคล้องกับความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐   หน่วยกิต  
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๙  หน่วยกิต 
   -  วิชาแกน          ๖  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน  ๑๕  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอก   ๔๘  หน่วยกิต 
   -  วิชาเอกเลือก   ๓๐  หน่วยกิต 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



 - ๒๘ -

 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะการจัดการและการท่องเท่ียวได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดทําต้นแบบหลักสูตรด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยิ่งกว่านั้นก็เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขาธุรกิจระหว่างประเทศตามท่ีกําหนด 
  โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐   หน่วยกิต  
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๔  หน่วยกิต 
    -  วิชาเฉพาะด้าน (วิชาแกน) ๓๓  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ   ๓๖  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 
   -  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   ๗  หน่วยกิต 
   -  วิชาเฉพาะเลือก    ๖  หน่วยกิต 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี        ๖  หนว่ยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 



 - ๒๙ -

ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒ /๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
และคณะกรรมการบริหารวิชาการตามหนังสือท่ี ศธ ๖๖๐๒.๕ /ว ๐๙๘๑ เม่ือวันท่ี  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๘ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ทันตสาธารณสุข  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดชลบุรี โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซ่ึงใช้มา
เป็นระยะเวลา ๒ ปี ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กําหนดให้มีการจัดทําหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
  โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ๓๐   หนว่ยกิต  
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๒  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข   ๔๓  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาชีพ       ๕๙  หน่วยกิต 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี        ๖  หน่วยกิต  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 



 - ๓๐ -

  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
          สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
  ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

   ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๙ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
 
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ทันตสาธารณสุข  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซ่ึงใช้
มาเป็นระยะเวลา ๒ ปี ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กําหนดให้มีการจัดทําหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
  โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ๓๐   หนว่ยกิต  
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๐๒  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข   ๔๓  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาชีพ       ๕๙  หน่วยกิต 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี        ๖  หน่วยกิต  



 - ๓๑ -

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
          สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

   ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๒.๑.๑๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ 

 

    คณะโลจิสติกส์ได้เสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลใน 
การปรับปรุงหลักสูตร  คือ  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนเป็น
การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสังคม  และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ประกอบด้วย 

  ๑.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน ๓  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๑.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๑.๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       (ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  
       (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 



 - ๓๒ -

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
ท้ังนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือท่ี ศธ ๖๖๐๒.๕ /ว ๑๐๒๘ เม่ือวันท่ี  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์  
  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์  จํานวน ๓ สาขาวิชา 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒.  ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๒.๑.๑๑ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
    (หลักสูตร ๖ ปี) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๓  ดังนี ้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย   
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ลีลาสง่าลักษณ์ 
 ๓. อาจารย์ณัฎฐิณี  ธีรกุลกิตติพงศ์ 
 ๔. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์ 
 ๕. ดร.อนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์ 
 โดยอาจารย์ลําดับท่ี ๑-๓  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย  
 




