
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  

วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙  อาคาร ภปร.  มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๓.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ  กรรมการ 

       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ   

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 

      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง  กรรมการ 

      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์  กรรมการ 

  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๑๒. ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๑๓. ดร.อาณติั ดีพัฒนา  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
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๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ  

๑๖.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

๑๗.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย    
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล     
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔.  ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง     
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ     
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ     
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
 
ผู้เข้าชี้แจง 

 ๑. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  
 เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕    

 
    ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕   ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 -  ไม่มี - 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ใน 
แผนปฏิบัติการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
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  ๑.  เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวภาพที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง มีศักยภาพในการท าวิจัยแบบบูรณาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพอย่างยั่งยืน 
  ๒.  เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ด้านวิศวกรรมชีวภาพ  
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม ตลอดจนการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  ระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก ๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๓๖ หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
 

  แผน ก แบบ ก ๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ     ๙  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับท่ัวไป  ไม่นับหน่วยกิต 
    - วิชาแกนบังคับ  ๙  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
   

ระดับปริญญาเอก 
  แบบ ๑.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ๗๒ หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๗๒  หน่วยกิต 
 

  แบบ ๒.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ     ๓  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับท่ัวไป  ไม่นับหน่วยกิต 
    - วิชาแกนบังคับ  ๓  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๙  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
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  แบบ ๒.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   ๗๒ หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ     ๑๒  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับท่ัวไป  ไม่นับหน่วยกิต 
    - วิชาแกนบังคับ  ๑๒  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้  
  ๑.๑  หน้า ๓ และ หน้า ๔ ให้เพ่ิมสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์หรือ  
   การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ในระดับนานาชาติ 
  ๑.๒ ให้ปรับแก้ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๓ ให้ปรับรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้แตกต่างกัน 
  ๑.๔ ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี  และต้องไม่มีประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ๑.๕ หน้า ๖ ให้ปรับ ข้อ ๑๓ เรื่อง ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืน 
   ของสถาบัน  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  
 



-๖- 
 
   ๔.๑.๑.๒  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๓๐ คน ระดับปริญญาเอก  
จ านวนประมาณ ๑๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
    คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒  
จ านวนประมาณ ๓๐ คน ระดับปริญญาเอก จ านวนประมาณ ๑๐ คน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวนประมาณ ๓๐ คน ระดับปริญญาเอก จ านวนประมาณ ๑๐ คน 

 ๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 



-๗- 
 

 ๔.๑.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายธร  สุนทรายุทธ  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ  (วิธีที่  ๑)   
    สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 
 ด้วย  นายธร  สุนทรายุทธ  ข้าราชการ  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๕๕๓ 

สังกัดศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔   
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการศึกษา  เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   อายุการปฏิบัติงาน  ๔๐  ปี  ๕  เดือน 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Higher  Education)  ๒๕๒๗   North Texas State University,  USA. 

 M.Ed. (Education Psychology) ๒๕๑๗  Institute of Education and Research :  
       IER. University of the Panjab, PAKISTAN. 
 กศ.บ.  (เคมี)     ๒๕๑๓  วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนชลบุรี,  
       ประเทศไทย 
 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ธร  สุนทรายุทธ. (๒๕๕๒). ปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ 
    การบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร์  ในมหาวิทยาลัยของรัฐ . วารสาร HRD  

Journal คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๓ (๑), (มกราคม).    
(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่ ) 

      *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม 
    พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบวารสาร HRD Journal คณะศึกษาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยบูรพา  เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 
 
 



-๘- 
 
 เรื่องท่ี  ๒ ธร  สุนทรายุทธ. (๒๕๕๔). รูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่เปราะบางเฉพาะด้าน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลกับการจัดการที่สัมพันธ์กับผลผลิตตามบทบาทหน้าที่ 
    ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ. วารสารราชนครินทร,์ ๓ (๒๐), (กรกฎาคม-ธันวาคม).    

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่) 
      *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม 
    พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารราชนครินทร์  (Journal of Rajanajarindra) 
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  

 

 หนังสือ จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ธร  สุนทรายุทธ. (๒๕๕๐).  การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา.  กรุงเทพ :  
    โรงพิมพ์เนติกุลการพิมพ์. จ านวน  ๓๑๕  หน้า  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒ ธร  สุนทรายุทธ. (๒๕๕๑).  การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป : ทฤษฎีวิจัยและปฏิบัติทาง 
    การศึกษา.  กรุงเทพ : โรงพิมพ์เนติกุลการพิมพ์. จ านวน  ๕๙๖  หน้า  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๓ ธร  สุนทรายุทธ. (๒๕๕๓).  การบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา : หลักการการประยุกต์และ 
    กรณีศึกษา.  กรุงเทพ : โรงพิมพ์เนติกุลการพิมพ์. จ านวน  ๔๐๑  หน้า  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๔ ธร  สุนทรายุทธ. (๒๕๕๓).  เศรษฐศาสตร์การจัดการทางการศึกษา : หลักการ แนวคิด  
    การประยุกต์พัฒนาการศึกษา.  กรุงเทพ : โรงพิมพ์เนติกุลการพิมพ์.  
    จ านวน  ๓๓๖  หน้า  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๕ ธร  สุนทรายุทธ. (๒๕๕๔).  ปรัชญาการบริหารจัดการ.  กรุงเทพ : โรงพิมพ์เนติกุล 
    การพิมพ์. จ านวน  ๓๔๔  หน้า  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

หมายเหตุ   นายธร  สุนทรายุทธ  ปัจจุบันอายุ  ๖๓  ปี  ได้รับการขยายเวลาราชการเพ่ือท าหน้าที่สอนหรือวิจัยต่อไปได้
จนถึงสิ้นปีงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์  (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๐๗/๒๕๕๑   
ลงวันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  - ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 



-๙- 
 

  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายธร  สุนทรายุทธ  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ของ  นายธร  สุนทรายุทธ 

 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
 ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ของ  นายธร  สุนทรายุทธ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายอ าพล  ธรรมเจริญ  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ  (วิธีที่  ๑)   
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 ด้วย  นายอ าพล  ธรรมเจริญ  ข้าราชการ  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๗๒ 

สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๖   
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
      อายุการปฏิบัติงาน  ๓๘  ปี  ๒  เดือน 
 
 



-๑๐- 
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Applied Mathematics) ๒๕๒๙  North Carolina State University, America 
 M.S. (Applied Mathematics) ๒๕๒๓  North Carolina State University, America 
 กศ.ม.  (คณิตศาสตร์)     ๒๕๑๖  วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร   
       ประเทศไทย 
 กศ.บ.  (คณิตศาสตร์)     ๒๕๑๔  วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร   
       ประเทศไทย 
 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Ampon  Dhamacharoen. (2007).  Steepest Descent Method for the Linear  
    Minimax  Problems. Thai Journal of Mathematics, Special issue  (Annual  
    meeting in Mathematics.  175-190. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

 เรื่องท่ี  ๒ Ampon  Dhamacharoen  & Porntip Kasempin. (2010).  The Negative Inner  
    Product Sets. East-West Journal of Mathematics Volume 12, Number 2,  
    December.,  197-205. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐  
 

 เรื่องท่ี  ๓ Kanittha Chompuvised   &  Ampon  Dhamacharoen.  (2011).   
    Solving Boundary Value Problems of Ordinary Differential Equations  
    with Non-Separated Boundary Conditions. Applied Mathematics and  
    Computation, Volume 217, Issue 24, 15 August, 10355-10360.   
    (Impact factor 1.534)     
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 

 เรื่องท่ี  ๔ Ampon  Dhamacharoen.  (2008).  Round Robin Tournament Scheduling  
    and Test Case Generating. The 5 International Joint Conference on  
    Computer Science and Software Engineering  (JCSSE2008) Silpakorn  
    Univerisity, Thailand, 414-418.      
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 
 
 



-๑๑- 
 ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ อ าพล  ธรรมเจริญ. (๒๕๕๓).  พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์.  จ านวน  ๔๕๘  หน้า. 
    โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์.   
    *ได้มีการใช้เป็นต าราในรายวิชา  ๓๐๒๕๒๑  พีชคณิตเชิงเส้น   และใช้ในการเรียน 
    การสอนมาแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  จนถึงปัจจุบัน   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
หมายเหตุ   นายอ าพล  ธรรมเจริญ  ปัจจุบันอายุ  ๖๔  ปี  ได้รับการขยายเวลาราชการเพ่ือท าหน้าที่สอนหรือวิจัยต่อไป
ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์  (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๐๗/๒๕๕๑   
ลงวันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  - ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายอ าพล  ธรรมเจริญ  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑.   พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ  นายอ าพล  ธรรมเจริญ 

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
 ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ  นายอ าพล  ธรรมเจริญ 

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

   
 
 
 



-๑๒- 
 

   ๔.๑.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวอิสราภรณ์  พลนารักษ์  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบัญชีบริหาร 
 
 ด้วย  นางสาวอิสราภรณ์  พลนารักษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   

๔๑๓-๒๕๕๑  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว   มีความประสงค์เสนอผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบัญชีบริหาร  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
      อายุการปฏิบัติงาน  ๓  ปี  ๘  เดือน 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 บช.ด.  (การบัญชี) ๒๕๕๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 บช.ม.  (การบัญชี) ๒๕๔๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 บช.บ.  (การบัญชี) ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยสยาม  ประเทศไทย 
 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ อิสราภรณ์  พลนารักษ์. (๒๕๕๔). ศึกษาเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนจากการลงทุนตามแนว 
    ทางการด าเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่.  หนังสือประมวลผล 
    การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในการประชุมวิชาการ RBAC  International  
    Management Conference 2011  จัดโดยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ณ โรงแรม  
    โกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพ  วันที่  ๓-๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔.  จ านวน  ๑๔  หน้า 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ อิสราภรณ์  พลนารักษ์.  (๒๕๕๕).  การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารฐานกิจกรรม 
    ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชน.  รมยสาร.  ๑๐ (๑) ,  
    (มกราคม-มิถุนายน).       
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารรมยสาร  เรียบร้อยแล้ว 

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 
 



-๑๓- 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวอิสราภรณ์  พลนารักษ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑.   พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาบัญชีบริหาร  ของ  นางสาวอิสราภรณ์  พลนารักษ์       

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป .  

 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบัญชีบริหาร  ของ  นางสาวอิสราภรณ์  พลนารักษ์ 
 ๒.  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป .  

 
   ๔.๑.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  (จิตวิทยาการกีฬา) 
 

 ด้วย  นางธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๔๓๓-๒๕๕๑  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  (จิตวิทยาการกีฬา) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      อายุการปฏิบัติงาน  ๑  ปี  ๑  เดือน 
 หมายเหตุ   นางธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์  เคยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งอาจารย์  (งบประมาณแผ่นดิน)   
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บรรจุแต่งตั้งวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   
รวม ๒ ปี  ๙  เดือน  โดยลาออกและมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา  ต าแหน่งอาจารย์ประจ า   
สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔   
และผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว เมื่อได้รวมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วได้ ๓ ปี ๑๐ เดือน   



-๑๔- 
(วันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕)  รายละเอียดตามหนังสือรับรองประสบการณ์การสอนที่แนบ 
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด.        ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) 
 วท.ม.       ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์    ๒๕๓๐  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ผดุงครรภ์ชั้นสูง   ประเทศไทย 
 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์. (๒๕๕๒).  ผลการใช้โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความเข้มแข็ง 
    ทางจิตใจของนักกีฬาเรือพายไทย.  วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๑๐ (๒), พฤษภาคม-สิงหาคม. ๔๕-๕๔. 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์. (๒๕๕๔).  การจินตภาพทางการกีฬา.  วารสารวิทยาศาสตร์ 
    การออกก าลังกายและกีฬา  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา.  
    ๘ (๒), กรกฎาคม-ธันวาคม. 

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์ เผยแพร่) 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา   
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา  เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  



-๑๕- 
 

ประเด็นเสนอ   ๑.    พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  (จิตวิทยาการกีฬา) 

  ของ  นางธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์      

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 

มติ  ทีป่ระชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

 ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  (จิตวิทยาการกีฬา) 

  ของ  นางธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์      

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
 ๔.๑.๓ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ 
   ๔.๑.๓.๑ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
    (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.  
    จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์    ฉบับประกาศลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการ  
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 
แต่ละสาขาวิชา  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยที่มีการผลิตวารสารวิชาการ 
ที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารที่ ก.พ.อ. ยังมิได้ให้ค ารับรอง   
และวารสารที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ .   
มีประโยชน์ต่อคณะ/วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัย 
น าผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น   
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)  ได้แก่  วารสาร “บทบัณฑิตย์” นิตยสารเนติบัณฑิตยสภา 
 



-๑๖- 
 

ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน  
วารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. 

 
 

 

หมายเหตุ  :  เลข ๑-๙   หัวข้อเกณฑ์   (ตามเอกสารแนบหมายเลข   ๑) 
      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   N/A ไม่ทราบข้อมูล 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. จ านวน ๑ ฉบับ  คือ  
  วารสาร “บทบัณฑิตย์” นิตยสารเนติบัณฑิตยสภา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
   (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. จ านวน ๑ ฉบับ   
   คือ วารสาร “บทบัณฑิตย์” นิตยสารเนติบัณฑิตยสภา 
  ๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๔ การเสนอผู้แทนสภาวิชาการ 
   ๔.๑.๔.๑ พิจารณาผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควร 
    ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ .ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗   

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  
 (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง    เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน      เป็นกรรมการ 
 (๓)  อธิการบดี         เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
  และมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ๒ คน   
 (๕)  ผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ ๑ คน   เป็นกรรมการ 
 (๖)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     เป็นเลขานุการ 

ล าดับ วารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑ วารสาร “บทบัณฑิตย์”  

นิตยสารเนติบัณฑิตยสภา 
 

         



-๑๗- 
 โดยท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากรายชื่อที่ได้รับเสนอ  
มาตามข้อ ๘ (๑)  และข้อ ๘ (๒) แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ในการนี้  ฝุายเลขานุการสภาวิชาการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนจากสภาวิชาการ  
เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ตามข้อ ๗ (๕) (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเสนอชื่อผู้แทนจากสภาวิชาการ  เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง  
 ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
มติ ที่ประชุมมีมติเสนอ ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง  กรรมการสภาวิชาการ เป็นคณะกรรมการพิจารณา 
 กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และแจ้งให้เลขานุการ 
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติศักดิ์ ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๕  ทราบต่อไป  
 

 ๔.๑.๕ การยกเลิกหลักสูตร  
   ๔.๑.๕.๑ การยกเลิกหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  
 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการยกเลิกหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร  ได้แก่ 
 ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 ๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร  คือ เนื่องจากมีจ านวนผู้สนใจค่อนข้างน้อย ประกอบกับ 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งมเีนื้อหาและรายวิชาที่ครอบคลุมเรื่องการตลาด และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
ทั้งด้านธุรกิจยุโรป ธุรกิจจีน และธุรกิจอาเซียน ให้ผู้ที่สนใจได้เลือกเรียนแล้ว โดยมีจ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จ านวน ๔๒ คน ซึ่งรุ่นสุดท้าย จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมีนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
จ านวน ๔๘ คน ซึ่งรุ่นสุดท้าย จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และท้ังสองหลักสูตรดังกล่าว  
จะยกเลิกสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษาครบทั้งหมด โดยขอยกเลิกหลักสูตร และหยุดรับนิสิตใหม่
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งวิทยาลัย ฯ ยังไม่ได้ส่งให้ สกอ. รับทราบ 
 
 
 



-๑๘- 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ.๖๖๒๗.๑/๑๔๐๗  
ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑. การขอยกเลิกหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๒.  วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 
มติ  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ขอถอนวาระ 
 

   ๔.๑.๕.๒ การยกเลิกหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จ านวน ๒ หลักสูตร 
 
 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการยกเลิกหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร  ได้แก่ 
 ๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน  
 ๒.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
 โดยเหตุผลในการยกเลิกหลักสูตร คือ เนื่องจากวิทยาลัยได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยหลักสูตรดังกล่าวคลอบคลุมเนื้อหา 
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์แบบบูรณาการอย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยคลอบคลุมเนื้อหาของสาขาวิชา  
การบริหารงานท้องถิ่น และสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนไว้ด้วย ดังนั้น ขอยกเลิกหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรใหม่ พ .ศ. ๒๕๕๑  
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตร โดยยกเลิกการรับสมัครนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
เป็นต้นไป  และจะใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับรับสมัครนิสิตใหม่ 
แทน และขอด าเนินการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตที่ยังคงศึกษาอยู่ก่อนหน้าต่อไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
โดยวิทยาลัยได้รับสมัครนิสิตรุ่นสุดท้ายในภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน  
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน แล้ว  
 



-๑๙- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑. การขอยกเลิกหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จ านวน ๒ หลักสูตร 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๒.  วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ การขอยกเลิกหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จ านวน ๒ หลักสูตร 
 คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน  และ 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๖ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
   ๔.๑.๖.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
    หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ กรุงเทพ ฯ 
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
การบัญชีบริหาร หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ กรุงเทพ ฯ เนื่องจากมีผู้นิยมมาศึกษาต่อน้อย  
ส่วนใหญ่จะนิยมเรียนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ดังนั้นวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จึงขอยกเลิกหลักสูตรที่เปิด  
ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งดังกล่าว โดยมีจ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบัญชีบริหาร จ านวน ๒๖ คน ซึ่งรุ่นสุดท้ายจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ 
หลักสูตรจะยกเลิกสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษาครบทั้งหมด โดยขอยกเลิกหลักสูตรและ  
หยุดรับนิสิตใหม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ.๖๖๒๗.๑/๑๔๐๗  
ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบัญชีบริหาร หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ กรุงเทพ ฯ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ กรุงเทพ ฯ  
ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

มติ  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ขอถอนวาระ 



-๒๐- 
 ๔.๑.๗ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ๔.๑.๗.๑ การอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน ๘๕๐ คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 
สภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนยีบตัรบัณฑิตอนุปริญญา และ
ประกาศนียบตัรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย”  โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 ฝุายวิชาการเสนอการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  
และภาคพิเศษ  ที่ได้รวบรวมจากคณะต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง  
และเห็นชอบแล้วจ านวน ๘๕๐ คน  ดังนี้ 

  

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปริญญาตรี ๑๑ -  ๑๑ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปริญญาตรี ๕๒๙ ๔๑ ๕๗๐ 

ปริญญาตรี* ๑๖๑  - ๑๖๑ 

  ปริญญาโท ๑๒ ๙๐ ๑๐๒ 

  ปริญญาเอก ๔ ๒ ๖ 

  รวมทั้งสิ้น ๗๑๗ ๑๓๓ ๘๕๐ 
    

หมายเหตุ ปริญญาตรี* หมายถึง  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันสมทบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
 ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน  ๘๕๐  คน 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
 ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน  ๘๕๐  คน และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และมหาวิทยาลัย 



-๒๑- 
ได้ด าเนินการเสนอหลักสูตรดังกล่าวฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น   
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า “อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวหลักสูตรบริหารธุรกิจ-มหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) จึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๙ ซึ่งก าหนดว่า “อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า ๑ หลักสูตร 
ในเวลาเดียวกันไม่ได้”  ทั้งนี้เพราะลักษณะของหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ  มีองค์ประกอบแตกต่างกัน  
จึงจัดเป็นคนละหลักสูตรในการจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงต้องเป็นคนละชุดแยกจากกัน”ความทราบแล้วนั้น 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จึงเสนอการขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็น  
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบ ลักษณะ และ 
วิธีการในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมาแต่เดิมอยู่แล้ว  
โดยใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดิม ทั้งนี้การขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้แจ้งขอปรับแผนไปท่ี  
กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว   (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ.๖๖๒๗.๑/๑๔๐๗  
ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ การขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างมุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลาย  



-๒๒- 
ดังนั้น เพ่ือให้นโยบายการพัฒนาประเทศบรรลุวัตถุประสงค์สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่จะเกิดข้ึน
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ขั้นสูงในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงต้องมีความทันสมัย ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของโลกในอนาคต  
จึงได้ออกแบบรายวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว  นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  
ยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยฯ ต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ .ศ.๒๕๕๒ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ๔๘  หน่วยกิต 
   -  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
   แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๖๐  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ      ๙  หน่วยกิต 
    -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๕  หน่วยกิต 
    -  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๒๓- 
   ๔.๒.๑.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

(ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง 
หลักสูตร คือ ในปัจจุบัน บริบทการพัฒนาและสภาพแวดล้อมทางการบริหารในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับประเทศ 
จนถึงระดับท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความเป็นพลวัต ซึ่งเป็นผลท าให้การพัฒนาศาสตร์และ  
ศิลป์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน  
การรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต วิทยาลัยจึงได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ 
เนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาวิชาส าคัญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์แบบบูรณาการ  
และพัฒนาเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
ในแต่ละสาขาวิชาที่จะเป็นประโยชน์กับนิสิตในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในขอบเขตการศึกษาทาง  
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในภาพรวม ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงการปฏิบัติ ผ่านการสังเคราะห์ วิเคราะห์ และยังเป็น 
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๒ 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒  

   - หมวดวิชาแกน      ๙  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๒  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
   - หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 

 แผน ข  
   - หมวดวิชาแกน      ๙  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๒  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเรียนแทนวิทยานิพนธ์  ๑๒  หน่วยกิต 
 - วิชาเรียนแทนวิทยานิพนธ์   ๖ หน่วยกิต 
 - วิชาปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



-๒๔- 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

บริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒  

   - หมวดวิชาบังคับ     ๑๒  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 
   - หมวดวิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 

แผน ข 
   - หมวดวิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 
    - รายวิชาแทนวิทยานิพนธ์ ๖  หน่วยกิต 
    - รายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 



-๒๕- 
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๕ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๔๘  
ได้ใช้มาเป็นเวลาครบรอบของหลักสูตร ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  นอกจากนี้มีการเปลี่ยนชื่อ
วิชาเอก จากวิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและการก ากับลีลา เป็นวิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา และวิชาเอกการแสดง  
และก ากับการแสดง  เป็นวิชาเอกศิลปะการแสดง มีการปรับลดจ านวนหน่วยกิต ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ปรับปรุงเนื้อหาค าอธิบายรายวิชา ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา เพื่อความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
ในเชิงบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๔   หน่วยกิต 

  -  วิชาแกน     ๖  หน่วยกิต 
  -  วิชาเฉพาะด้าน  ๒๑  หน่วยกิต 
  -  วิชาเอก   ๖๗  หน่วยกิต 
 
 



-๒๖- 
วิชาเอกดนตรีไทย 
 -  วิชาบังคับ ๒๕  หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือก ๔๒  หน่วยกิต 
วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา 
 -  วิชาบังคับ ๒๔  หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือก ๔๓  หน่วยกิต 
วิชาเอกศิลปะการแสดง 
 -  วิชาบังคับ ๒๔  หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือก ๔๓  หน่วยกิต 
วิชาเอกดนตรีสากล 
 -  วิชาบังคับ ๓๒  หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือก ๓๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 



-๒๗- 
   ๔.๒.๑.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ  
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอนุสัญญาระหว่าง ประเทศ  
ว่าด้วยมาตรฐานการฝึก การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามของคนประจ าเรือ (STCW) ค.ศ. ๑๙๗๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. ๒๐๑๐ เพ่ือให้การผลิตคนประจ าเรือไทยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๔๐  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ๓๖  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเอกบังคับ   ๙๘  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๒๘- 
 

   ๔.๒.๑.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี   
    กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม 
     สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ  
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
ว่าด้วยมาตรฐานการฝึก การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามของคนประจ าเรือ (STCW) ค.ศ. ๑๙๗๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. ๒๐๑๐ เพ่ือให้การผลิตคนประจ าเรือไทยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๒๘  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ๒๗ หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเอก  ๑๐๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม  
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ.๐๒) 
 



-๒๙- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๘ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ปี) 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี   
    กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม 
     สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ป)ี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี  กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ  
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
ว่าด้วยมาตรฐานการฝึก การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามของคนประจ าเรือ (STCW) ค.ศ. ๑๙๗๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. ๒๐๑๐ เพ่ือให้การผลิตคนประจ าเรือไทยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๗๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๔๓  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ๓๐  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๕  หน่วยกิต 
   -  กลุ่มวิชาเอก   ๘๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 



-๓๐- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ปี)   
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี  
  กระทรวงคมนาคม สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
  ๒.  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการก าหนดเลขรหัสรายวิชา  
จึงขอแก้ไขเลขรหัสรายวิชาจาก 
 เดิม   ๖๐๑๑๐๒   ศิลปะพ้ืนบ้านกับภูมิปัญญาไทย     ๒(๒-๐-๔)  
    Thai Folk Art and Wisdom 
 เป็น   ๖๑๐๑๐๒  ศิลปะพ้ืนบ้านกับภูมิปัญญาไทย     ๒(๒-๐-๔)   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ    
  ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 



-๓๑- 
  ๔.๒.๑.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 ๑.  เพ่ือให้สอดคล้องกับค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา 
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ในวันจันทร์ที่  
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ๒.  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร  
ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
๑. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

กลุ่มท่ี ๑ วิศวกรรมเครื่องกล  แก้ไขดังนี้ 
๑.  เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน ๑ วิชา ดังนี ้

เดิม แก้ไขเป็น 
๕๐๓๓๑๔ การสั่นสะเทือนทางกล 

Mechanical Vibrations 
๓(๓-๐-๖) ๕๐๓๔๑๔ การสั่นสะเทือนทางกล 

Mechanical 
Vibrations 

๓(๓-๐-๖) 

 
๒.  เปลี่ยนชื่อและค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๑ วิชา ดังนี ้

เดิม แก้ไขเป็น 
๕๐๓๓๒๒ การออกแบบชิ้นส่วน

เครื่องจักรกล ๑ 
Design of Machine 
Elements I 

๓(๓-๐-๖) ๕๐๓๓๒๒ การออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล  
Design of Machine 
Elements  

๓(๓-๐-๖) 

พ้ืนฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติ
ของวัสดุ กลศาสตร์วัสดุ ทฤษฎี ความเสียหาย  
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย เพลา 
สายพานและโซ่ ลิ่มและสลัก สลักเกลียว หมุดย้ า 
สปริง สกรูส่งก าลัง คัปปลิง โครงงานออกแบบ 
 

พ้ืนฐานการออกแบบเครื่องกล, สมบัติของ
วัสดุ, ทฤษฎีการพัง, การออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลอย่างง่าย, หมุดย้ า, รอยเชื่อม, ตัวยึด
ชนิดเกลียว, ลิ่มและสลัก, เพลา, สปริงเฟือง, สกรูส่ง
ก าลัง, คัปปลิง, แบริ่ง, เบรค, คลัตช์, สายพาน, โซ่, 
โครงงานการออกแบบเครื่องจักรกล 



-๓๒- 
 

เดิม แก้ไขเป็น 
 
Fundamental of mechanical design, 

properties of materials, mechanics of 
materials, theories of failure, design of 
simple machine elements, rivets, screw 
fasteners, keys and pins, shafts, springs, 
power screws, coupling, design project  

Fundamental of mechanical design, 
properties of materials, theories of failure, 
design of simple machine elements, rivets, 
welding, screw fasteners, keys and pins, 
shafts, springs, gears, power screws, 
couplings, bearings, brakes, clutches, belts, 
chains, design project. 

 
๓.  ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๑ วิชา ดังนี ้

 ๕๐๓๓๕๒ การท าความเย็น      ๓(๓-๐-๖) 
  Refrigeration 
 เดิม 
     การประยุกต์ใช้งานการท าความเย็น ไซโครเมตริก การถ่ายเทความร้อนของ ผิวเปียก 
วัฎจักรกดดันไอ ขดท่อความเย็นและลดความชื้น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์  อีวาปอ เรเตอร์ อุปกรณ์ขยายตัว  
สารท าความเย็น ระบบแบบหลายความดัน การค านวณภาระความร้อน  
     Applications of refrigeration, psychometrics, heat transfer wetted 
surface, vapor compression cycle, cooling and dehumidifying coil, compressors, condenser, 
evaporator, equipment expansion, refrigerant, multi-pressure system, heat load calculation 

 แก้ไขเป็น  
ทบทวนอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ไซโครเมตรีของอากาศ แนะน าการท าความเย็น 

กระบวนการท าความเย็นอุดมคติและกระบวนการจริง กระบวนการท าความเย็นแบบหลายความดัน สารท าความเย็น
และน้ ามันหล่อลื่น การค านวณภาระการท าความเย็น คอมเพรสเซอร์ ค อนเดนเซอร์ เครื่องระเหย อุปกรณ์ปรับการไหล
และการขยายตัวของสารท าความเย็นและการควบคุมระดับ การควบคุมสารท าความเย็น ส่วนประกอบของวาล์ว ระบบ
ไฟฟูาในการควบคุมและตรวจสอบ การออกแบบท่อสารท าความเย็น ความปลอดภัยในระบบการท าความเย็น  

Review of thermodynamics, psychrometric property of air and 
introduction of refrigeration, ideal and real refrigeration processes, multi-pressure refrigeration 
process, refrigerant and lubricating oil, refrigeration load calculations, compressors, condensers, 
evaporators, refrigerant expansion/metering devices and level control, refrigerant controls, valve 
components, electrical control and monitoring systems, refrigerant piping and vessel design, safety 

 
 



-๓๓- 
กลุ่มท่ี ๒ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  แก้ไขดังนี้ 
๑.  ยกเลิกรายวิชา   จ านวน ๒  วิชา ดังนี ้

  ๕๐๓๒๐๘  วิศวกรรมเครื่องกลเรือ    ๓(๓-๐-๖) 
    Marine Engineering  
  ๕๐๓๔๑๗  การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเรือ  ๓(๓-๐-๖) 
    Ship Motion and Stability  

 
๒.  เพ่ิมรายวิชา   จ านวน ๒  วิชา ดังนี ้

  ๕๐๓๒๑๕  การทรงตัวของเรือ               ๓(๓-๐-๖) 
    Ship Stability 

ค าอธิบายรายวิชา:  
รูปทรงเรขาคณิตของเรือ การหาพื้นที่ ปริมาตรและระวางขับน้ าของเรือ การ

ค านวณหาจุดศูนย์ถ่วง การลอยตัว การค านวณการทรงตัวทั้งด้านสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของเรือท่ีออกแบบใหม่
และเรือที่เกิดความเสียหาย การทดลองเอียงเรือ การปล่อยเรือลงน้ า 

Ship geometry, determination of ship area, volume and displacement, 
calculation of center of gravity, buoyancy, calculation of static and dynamic stability for new design 
and damaged ships, test of ship inclination, launching of ship 
  ๕๐๓๔๖๖  การขับเคลื่อนและเครื่องยนต์เรือ    ๓(๓-๐-๖) 
    Ship Propulsion and Engine 

ค าอธิบายรายวิชา:  
บทน าของระบบขับเคลื่อนของเรือ เครื่องยนต์ดีเซลและระบบช่วยในเรือ กังหันก๊าซ

ส าหรับเรือ ใบจักร ระบบการส่งก าลังใบจักรและการออกแบบระบบท่อ 
Introduction to marine propulsion system, marine diesel engine and 

auxiliary system, marine gas turbines, propellers, propulsion power transmission and piping system 
design 

 
๓.  เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน ๔  วิชา ดังนี ้

เดิม แก้ไขเป็น 
๕๐๓๓๑๕ พลศาสตร์ของเรือ 

Ship Dynamics 
๓(๓-๐-๖) ๕๐๓๔๑๗ พลศาสตร์ของเรือ 

Ship Dynamics 
๓(๓-๐-๖) 

๕๐๓๓๑๖ การสั่นสะเทือนของเรือ 
Ship Vibrations 

๓(๓-๐-๖) ๕๐๓๔๑๖ การสั่นสะเทือนของเรือ 
Ship Vibrations 

๓(๓-๐-๖) 



-๓๔- 
 

เดิม แก้ไขเป็น 
๕๐๓๓๒๕ การออกแบบเรือ 

Ship Design 
๓(๓-๐-๖) ๕๐๓๔๒๖ การออกแบบเรือ 

Ship Design 
๓(๓-๐-๖) 

๕๐๓๔๔๔ ความต้านทานและการ
ขับเคลื่อนเรือ 
Ship Resistance and 
Propulsion 

๓(๓-๐-๖) ๕๐๓๓๔๔ ความต้านทานและการ
ขับเคลื่อนเรือ 
Ship Resistance and 
Propulsion 

๓(๓-๐-๖) 

 

๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
กลุ่มท่ี ๑ วิศวกรรมเครื่องกล  แก้ไขดังนี้ 
๑.  ยกเลิกรายวิชา จ านวน  ๑ รายวิชา  ดังนี ้
 ๕๐๓๔๒๓ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ๒  ๓(๓-๐-๖) 
   Design of Machine Elements II  
 

กลุ่มท่ี ๒ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  แก้ไขดังนี้ 
๑.  เพ่ิมรายวิชา   จ านวน ๑  วิชา ดังนี ้

๕๐๓๔๖๘  การออกแบบคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมต่อเรือ  ๓(๒-๓-๔) 
    Computer Aided Design in Naval Architecture 

ค าอธิบายรายวิชา:  
การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการเขียนแบบ การเขียนแบบชิ้นส่วนงานทาง

วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ การเขียนแบบสองและสามมิติ การใช้โปรแกรมการออกแบบเรือต่างๆ  
Design and drafting with the assistance of computer, part drafting in 

naval architecture and marine engineering, two and three dimensional drafting, use of various kinds 
of ship design programs 

 

๒.  เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน ๒ วิชา ดังนี ้
เดิม แก้ไขเป็น 

๕๐๓๔๒๖ โครงสร้างเรือ 
Ship Structures 

๓(๓-๐-๖) ๕๐๓๓๒๕ โครงสร้างเรือ 
Ship Structures 

๓(๓-๐-๖) 

๕๐๓๔๖๖ การน าทาง น าร่องและ
การควบคุม 
Guidance, Navigation 
and Control 

๓(๓-๐-๖) ๕๐๓๔๖๗ การน าทาง น าร่องและ
การควบคุม 
Guidance, Navigation 
and Control 

๓(๓-๐-๖) 

 

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 



-๓๕- 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ   และให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทย วิชา ๕๐๓๔๖๘ เพราะไม่ตรงกับ 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษและ  รายวิชา ๕๐๓๓๕๒ การท าความเย็น ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
  ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๒.๑.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
    จ านวน ๓ หลักสูตร 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
๑.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ  

 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
หน่วยสอนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพ ฯ   

 โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีการเปิดหลักสูตรใหม่หลาย
หลักสูตร ประกอบกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางส่วนมีการลาเพ่ือศึกษาต่อ และได้มีการท าสัญญากับอาจารย์ผู้มี
ความรู้ ความสามารถเพ่ิมเติมเข้ามา จึงมีการปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความเชี่ยวชาญ  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
จ านวน  ๓  หลักสูตรแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  จ านวน ๓ หลักสูตร 



-๓๖- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ      
  ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๒.๑.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
    จ านวน ๓ หลักสูตร   
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร  ดังนี ้
 ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๒.   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 
 ๓.   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 

 โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่าน
ลาออก วิทยาลัย ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดด าเนินการ  
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ.๖๖๒๗.๑/๑๔๖๓  
ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๓ หลักสูตรแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  จ านวน ๓ หลักสูตร 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ      
  ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑  อ านาจหน้าที่ สภาวิชาการ 
  

  อธิการบดีหารือต่อที่ประชุมสภาวิชาการ เรื่อง อ านาจ หน้าที่ของสภาวิชาการ  
มาตรา ๒๕ (๔)  ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ  และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา  
ทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 



-๓๗- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาอ านาจ หน้าที่ของสภาวิชาการ มาตรา ๒๕  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อด าเนินการ  
 ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา   
 พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๔) และน าเสนอสภาวิชาการในการประชุมสภาวิชาการภายใน 
 เดือนตุลาคม  และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝุายวิชาการเป็นประธานอนุกรรมการและ  
 เลือกอนุกรรมการ    
 ๒. คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยคณาจารย์จากผู้แทนแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  และผู้ทีป่ฏิบัติงาน 
  ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
 

 ๕.๒  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 
 
          ฝุายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
วันอังคารที่ ๒๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 
  
 
 

                     
 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ               รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


