
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

วันอังคารที่  ๒๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙  อาคาร ภปร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข  ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝุายบริหาร (รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา) 
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   ยาวะประภาษ    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล  กรรมการ   

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   มีรัตน์  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์   ธระเสนา  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.บุญรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



-๒- 
 ๑๔. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  กรรมการ  
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
๑๗.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๘.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผู้ลาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๓. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง     
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง   
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย   
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ  

 
ผู้เข้าชี้แจง 

๑. ดร.กัมปนาท  หวลบุตตา คณะเภสัชศาสตร์ 
๒. นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๓. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่  

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕  น. 



-๓- 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  

 
 ตามหนังสือที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/๕๑๗๒ ลงวันที ่

๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยบูรพาเก่ียวกับ  
การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ๑.๓ รายช่ือวารสารทางวิชาการ ที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  และได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา 
 

 ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖   
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ 
ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชาแล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
   
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๔- 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  
  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖    

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันพุธที่  
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)   
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖   
 

 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมการให้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน ๓๑ ราย 
 

  ตามท่ีคณะแพทยศาสตร์เสนอการให้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
จ านวน ๓๑ ราย  
  สภาวิชาการในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๘.๑/ ว๑๑๘  ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  และ ศธ ๖๖๐๘.๑/ ว๓๐๒  ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา 
แพทยศาสตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๓๑ ราย แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ รับรองรายงานการประชุมการให้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   จ านวน ๓๑ ราย 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมการให้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   จ านวน ๓๑ ราย 
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  ตามท่ีที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๒๕  ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 
คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ต่อสภาเภสัชกรรม 
เพ่ือพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  สภาเภสัชกรรม ในการประชุมครั้งท่ี ๓๖ (๑/๒๕๕๕)  มีมติยังไม่รับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(๖ ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ลดจ านวนหน่วยกิตแฝงที่บังคับให้ต้องลงทะเบียนโดยไม่คิดจ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนมากถึง  
๑๐ หน่วยกิต  รวมทั้งบทน าสู่การฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพจ านวน ๑ รายวิชา ๓ หน่วยกิต ซึ่งส่งผลให้จ านวนหน่วยกิต 
ที่นักศึกษาต้องเรียนเพิ่มเป็น ๒๕๐ หน่วยกิต 



-๕- 
  ๒. จ านวนชั่วโมงการฝึกงานวิชาชีพภาคบังคับ  ซึ่งจากการเขียนรายวิชาในลักษณะดังกล่าวส่งผล
ให้ค านวณจ านวนชั่วโมงได้เพียง ๑๓๕  ชั่วโมง (๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ x ๑๕ สัปดาห์)  จึงควรปรับรายวิชาการฝึกงาน
วิชาชีพเภสัชกรรมให้มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  โดยอาจแยกเป็น ๒ รายวิชา โดยมีหน่วยกิต 
รายวิชาละ ๓(๐-๑๔-๗)  ก็จะส่งผลให้จ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ มีจ านวนรวมเป็น  
๔๒๐ ชั่วโมง 
  ๓. ให้แยกรายวิชาฝึกปฏิบัติการที่เป็น Cleckship จ านวน ๔ หน่วยกิต ออกมาจากการฝึก
ปฏิบัติงานภาคบังคับ  แต่เป็นหมวดวิชาชีพ 
  ๔. ศึกษาวิธีการเขียนจ านวนชั่วโมงในรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งหากต้องการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับฯ และสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาฝึกปฏิบัติการที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยก าหนด  
คือ ๔ หน่วยกิต หากยึดสาขาเน้นการบริบาลทางเภสัชกรรมจ านวน ๗ ปฏิบัติการ ก็จะได้เป็น ๗{๔(๐-๑๖-๘)}   
คิดเป็น ๑,๖๘๐ ชั่วโมง ซ่ึงเฉลี่ย ๖๐ ชั่วโมงต่อ ๑ หน่วยกิต  ก็จะเป็นไปตามประกาศสภาเภสัชกรรม 
  ๕.  สาขาเน้นบางสาขาเป็นเพียงรายวิชาที่เป็นองค์ความรู้ ยังไม่ชัดเจนที่จะเป็นสาขาเน้น 
เพราะขาดการฝึกปฏิบัติการที่ส่งผลให้จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพไม่เพียงพอ และควรยึดตามเกณฑ์  
โครงสร้างสาขาหลักท่ีสภาเภสัชกรรมประกาศ และควรปรับโครงสร้างของกลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ  ที่แบ่งเป็น  
๑๐ สาขาเน้นให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน  โดยทุกกลุ่มสาขาเน้นจะต้องมีการบังคับรายวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
อย่างน้อย ๓ รายวิชาๆ ละ ๔ หน่วยกิต เพราะหากไม่ปรากฏจะส่งผลต่อจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติการโดยรวม 
ไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีสภาเภสัชกรรมที่ก าหนด  
 ๖. พิจารณาปรับลดจ านวนหน่วยกิตตามความเหมาะสม เนื่องจากจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชา
บังคับท้ัง ๓ ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ ผู้ปุวย และเภสัชศาสตร์สังคม เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของ  
สภาเภสัชกรรมอยู่แล้ว  การเพ่ิมกลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพจึงอาจไม่มีความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตข้ึนอีก  
๓๙ หน่วยกิต  
 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต หมายเหตุ 
หลักสูตร ๒๕๕๔ หลักสูตร ๒๕๕๕  

๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๓๗ ไม่น้อยกว่า ๒๓๘ เพิ่มจ านวน 
หน่วยกิต 

๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร    
๓.๑.๒.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ ไม่น้อยกว่า ๓๐ คงเดิม 
๓.๑.๒.๒  หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๑ ไม่น้อยกว่า ๒๐๒  

๑) กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน 
๑.๑) กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ 
๑.๒) กลุ่มวิชาวิทยาการพรีคลินิก 

ไม่น้อยกว่า ๔๑ 
๒๒ 
๑๙ 

ไม่น้อยกว่า ๔๑ 
๒๒ 
๑๙ 

 



-๖- 
 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต หมายเหตุ 
หลักสูตร ๒๕๕๔ หลักสูตร ๒๕๕๕  

๒) กลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ 
๒.๑) กลุ่มวิชาบทน าและการสื่อสาร 
๒.๒) กลุ่มวิชาวิทยาการเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
๒.๓) กลุ่มวิชาเน้นเภสัชภัณฑ์และเภสัชอุตสาหกรรม 
๒.๔) กลุ่มวิชาผู้ปุวยและการบริบาล 
๒.๕) กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
๒.๖) การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ภาคบังคับ) 
๒.๗) การฝึกปฏิบัติการ Clerkships (บังคับ)  
๒.๘) จุลนิพนธ์ 

๓) กลุ่มวิชาเลอืกวิชาชีพ 

๑๓๔ 
๓ 

๑๔ 
๓๖ 
๓๐ 
๑๘ 
๖ 

๒๔ 
๓ 

ไม่น้อยกว่า ๒๖ 

๑๓๕ 
๓ 

๑๔ 
๓๖ 
๓๐ 
๑๙ 
๖ 

๒๔ 
๓ 

ไม่น้อยกว่า ๒๖ 

มีการจัดและ
จ าแนกกลุ่มให้มี
ความชัดเจน 
การปรับเพิ่ม-ลด
หน่วยกิตรายวิชา 
การปรับเนื้อหา 
การโอนย้ายวิชา 
ฯลฯ 

๓.๑.๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ ไม่น้อยกว่า ๖ คงเดิม 
 
 รายวิชาที่ปรับเพิ่ม อยู่ในกลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ  กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
จากเดิม   ๗๙๑๔๔๑ เภสัชสาธารณสุขในชุมชน     ๒(๐-๖-๒) 
   Public Health Pharmacy in Community 
เปลี่ยนเป็น ๗๙๑๔๔๑ เภสัชสาธารณสุขในชุมชน     ๓(๑-๖-๒) 
   Public Health Pharmacy in Community 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจในวิชาเคมีอย่างลึกซึ้ง สามารถท างานวิจัยและพัฒนางานวิจัยทางเคมี  
รวมทั้งประยุกต์องค์รวมทางเคมีในการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยขั้นสูง  



-๗- 
๒.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และบูรณาการความรู้เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตามจรรยาบรรณนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในการประกอบ

อาชีพทางด้านเคมี 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๑   ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ       ๕  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๗  หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒   ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ     ๑๑  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
    - กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์      ๙  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์     ๙  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์      ๙  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์      ๕  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก 
    - กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์  ไม่น้อยกว่า    ๔  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์  ไม่น้อยกว่า    ๔  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์  ไม่น้อยกว่า    ๔  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์  ไม่น้อยกว่า    ๘  หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



-๘- 
 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ    
 ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้า
ศึกษา แบบ ๑.๑ จ านวนประมาณ ๔ คน แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๔ คน และแบบ ๒.๒ จ านวนประมาณ ๔ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา   
ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แบบ ๑.๑ จ านวนประมาณ ๔ คน  
  แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๔ คน และแบบ ๒.๒ จ านวนประมาณ ๔ คน 
 



-๙- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แบบ ๑.๑ จ านวนประมาณ ๔ คน  
 แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๔ คน และแบบ ๒.๒ จ านวนประมาณ ๔ คน 

  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
    และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าว 
ได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  ๑.  เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับสูง พร้อมทั้งมี
จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒.  เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาทาง  
ด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความซับซ้อนได้ 
  ๓.  เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อตอบสนอง  
ต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  ๑.  เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับสูง พร้อมทั้ งมี
จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  ๒.  เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตท่ีมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่มีความซับซ้อนได้ 
  ๓.  เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

แผน ก แบบ ก ๑    ๓๖  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๓๖  หน่วยกิต 



-๑๐- 
 
  แผน ก แบบ ก ๒  ไม่น้อยกว่า ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๑๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘  หน่วยกติ 

แบบ ๑.๒     ๗๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์     ๗๒  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๑   ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ       ๓  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๙  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒   ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๑๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๙  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
 



-๑๑- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
๓.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖)   
๒. สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะว่า การจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
 ควรจัดท าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิต 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ  ๑๕ คน   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 



-๑๒- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัณฑิตศึกษา   

(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖   
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๕ คน   

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
 (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖   
 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
 แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๕ คน    
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
    สมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 

การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก ๒ 
มหาบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
๑.  มีความสามารถในการท างานวิจัยทางด้านการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รวมถึง
ท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเปูาหมายขององค์กร 
  แผน ข 
  มหาบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
  ๑.  มีความรู้ทางการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ สามารถประยุกต์ในงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รวมถึง
ท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเปูาหมายขององค์กร 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก ๒    ๔๕ หน่วยกิต 

  วิชาบังคับ     ๓๓  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 



-๑๓- 
  แผน ข       ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ     ๓๓  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์       ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
        สมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
 การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแบบรายงานข้อมูล 
 การพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิต 



-๑๔- 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๕ คน  
และแผน ข จ านวนประมาณ ๒๕ คน   (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ .ศ. ๒๕๕๖ 
 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
 แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๕ คน และแผน ข จ านวนประมาณ ๒๕ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
 แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๕ คน และแผน ข จ านวนประมาณ ๒๕ คน 
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๗ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  สามารถเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีความรู้ ความสามารถและ 
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
สามารถปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  เป็นนักการศึกษาที่สามารถน าความรู้ทางด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปใช้ 
พัฒนาการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 



-๑๕- 
  ๓.  เป็นนักวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถให้
ค าปรึกษาส าหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 

หมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา     ๘  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   ๑๖  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกบังคับ   ๑๒  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๔  หน่วยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔)   
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 



-๑๖- 
   ๔.๑.๑.๘ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๔๐ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปรญิญาโท  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิต 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖  แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๔๐ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖  แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวนประมาณ ๔๐ คน   
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๙ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค ์
ของหลักสูตร ดังนี้ 



-๑๗- 
 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
  ๑. วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านการจัดการงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม 
  ๒. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
  ๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๔. สื่อสารได้ทั้งกับองคก์รของไทยและนานาชาติ 
  แผน ข  
  ๑  วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านการจัดการงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม 
  ๒  ประยุกต์หลักการและทฤษฎี ด้านการจัดการงานอุตสาหกรรมและหลักการทางวิศวกรรม 
 ที่เก่ียวข้อง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการงานด้านวิศวกรรมได้ 
  ๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๔. สื่อสารไดท้ั้งกับองค์กรของไทยและนานาชาติ 
 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 

หมวดวิชาบังคับ     ๑๕  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๙  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ     ๑๕  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๕  หน่วยกิต 
หมวดงานนิพนธ์       ๖  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๖  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 



-๑๘- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  

      หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔)   
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๑.๑.๑๐ การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

    สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๐ คน และแผน ข  
จ านวนประมาณ ๓๐ คน  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา   ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๖  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท   
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๐ คน และแผน ข  
  จ านวนประมาณ ๓๐ คน 
 



-๑๙- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิต 
 ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ 
 จ านวนประมาณ ๑๐ คน และแผน ข จ านวนประมาณ ๓๐ คน   
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๑.๑.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  
    หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตสามารถมีความรู้ และทักษะในการตรวจคัด
กรองเซลล์และชิ้นเนื้อที่ผิดปกติเบื้องต้น เพื่อช่วยพยาธิแพทย์ในการให้ค าวินิจฉัยโรค 
  ๒.  มีคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๐  หน่วยกิต 
   -   วิชาแกน   ๑๗  หน่วยกิต 
   -  วิชาเฉพาะด้าน    ๗  หน่วยกิต 
   -   วิชาบังคับ   ๕๖  หน่วยกิต 
   -  วิชาเลือก   ๑๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที ่๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 



-๒๐- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒)   
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

  ๔.๑.๑.๑๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
พยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๖๐ คน  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที ่๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒  มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๖๐ คน   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิต 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
 จ านวนประมาณ ๖๐ คน     
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๒๑- 
 ๔.๑.๒ การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  
   ๔.๑.๒.๑ การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน ๖ หลักสูตร 
 

 การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี ้
 ๑.  คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ 
  ๑.๑  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘   

โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร คือ เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี-บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปัจจุบันมีจ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรนี้ จ านวน ๒๓ คน หลักสูตรจะ
ยกเลิกสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษาครบทั้งหมด โดยขอยกเลิกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ๖๖๐๗/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แล้ว 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 ๒.   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้
  ๒.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม  
    (หลักสตูรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖    
 โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร คือ เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และเพ่ือให้มีความเข้มข้น 

ในเนื้อหาของสาขาวิชาและตอนสนองต่อความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นอย่างแท้จริง ปัจจุบันมี
จ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๘ คน  
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะยกเลิกสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษาครบทั้งหมด  ส าหรับหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่มีนิสิตศึกษา 
โดยขอยกเลิกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) แล้ว 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 ๓.   คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้
  ๓.๑ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 



-๒๒- 
 โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา  

คือ มีแผนในการจัดท าหลักสูตรใหม่  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คือ เพื่อให้เป็นไปตาม 
ประกาศของคุรุสภา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะยกเลิกสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษาครบทั้งหมด   
โดยขอยกเลิกหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ๖๖๒๑/ ว ๘๑๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรการศึกษา-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษาแล้ว 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 

 ๔.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน ๑ หลักสูตร คือ 
  ๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร คือ มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่เป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒   
ปัจจุบันมีจ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษา  จ านวน ๑๗ คน ซึ่งอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว 
จะยกเลิกสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษาครบทั้งหมด โดยขอยกเลิกหลักสูตร  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ไดม้ีมติให้คณะฯ พิจารณาทบทวนการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ๖๖๑๑.๑/พิเศษ 
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ได้ให้ความเห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. การยกเลิกหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘  
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 



-๒๓- 
 

  ๑.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม  
   (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๔ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๕ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐   
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
 ๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการยกเลิกหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา  จ านวน ๖ หลักสูตร ดังนี ้
  ๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘  
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรม  
   (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๔ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๕ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐   
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
 ๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๓. เสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

 

 ๔.๑.๓ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
   ๔.๑.๓.๑ การปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งจ านวน ๒ หน่วยสอน และการขอปิด 
    หลักสูตร  ๒ หลักสูตร 

 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตรเ์สนอการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง จ านวน ๒ หน่วยสอนและ 
การขอปิดหลักสูตร ๒ หลักสูตร ดังนี้ 



-๒๔- 
 ๑. หน่วยสอนสถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  กรุงเทพฯ   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 
 ๒. หน่วยสอนโรงเรียนเทคโนโลยี IRPC  จังหวัดระยอง  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาบริหารทั่วไป 
 โดยมีเหตุผลในการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งและการขอปิดหลักสูตร คือ เนื่องจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการตรวจประเมินหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งดังกล่าวว่า “ไม่ผ่าน”  
โดยให้สถาบันอุดมศึกษายุติการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษาถัดไป  โดยการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งและ 
การขอปิดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๑๒/ว ๐๕๘๑ ลงวันอังคารที่  
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการปิด หน่วยสอนสถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กรุงเทพฯ    
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง และการปิดหน่วยสอนโรงเรียน 
เทคโนโลยี IRPC จังหวัดระยอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ว ๐๘๙๒  
ลงวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนโรงเรียนเทคโนโลยี IRPC  
จังหวัดระยอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไปแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ว ๐๘๙๓  
ลงวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนสถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  
กรุงเทพฯ  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑. การปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งจ านวน ๒ หน่วยสอน และการขอปิดหลักสูตร ๒ หลักสูตร คือ  

  ๑.๑ หน่วยสอนสถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  กรุงเทพฯ   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๒ หน่วยสอนโรงเรียนเทคโนโลยี IRPC  จังหวัดระยอง  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิชาบริหารทั่วไป  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งจ านวน ๒ หน่วยสอน และการขอปิดหลักสูตร  

  ๒ หลักสูตร คือ  

  ๑.๑ หน่วยสอนสถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  กรุงเทพฯ   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ๑.๒ หน่วยสอนโรงเรียนเทคโนโลยี IRPC  จังหวัดระยอง  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิชาบริหารทั่วไป  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 



-๒๕- 
 ๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  

 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๔ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๔.๑.๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    จ านวน ๕๓๙ คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 
สภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย”  โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 ฝุายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้รวบรวมจาก 
คณะต่าง ๆ ซึ่งคณะ ฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จ านวน ๕๓๙  คน  
ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปริญญาตรี ๒๓๒ ๒ ๒๓๔ 

  ปริญญาตรี* ๑๕๘ ๐ ๑๕๘ 

 ปริญญาโท ๕ ๑๓๕ ๑๔๐ 

  ปริญญาเอก ๔ ๓ ๗ 

  รวมทั้งสิ้น ๓๙๙ ๑๔๐ ๕๓๙ 
    

 หมายเหตุ ปริญญาตรี* หมายถึง  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันสมทบ 
 ข้อมูล ณ วันที่  ๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๕๓๙  คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๕๓๙  คน 
 โดยมีข้อสังเกตให้เพ่ิมเติมขั้นตอนการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
 



-๒๖- 
 ๔.๑.๕ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๕.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางกล่าวขวัญ  ศรีสุข  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีวเคมี 
 
 ด้วย  นางกล่าวขวัญ  ศรีสุข  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๕๘๔-๒๕๕๑  สังกัดภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีวเคมี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีวเคมี  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๘   
           อายุการปฏิบัติงาน  ๑๖  ปี  ๙  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Medical Science) ๒๕๔๗   Inha University, Republic of Korea 
 วท.ม. (ชีวเคมี)  ๒๕๓๙   มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 วท.บ.  (เทคนิคการแพทย์) ๒๕๓๔   มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๖  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Kloakwan Srisook, Mullika Palachot, Nadtaya Mongkok, Songklod Sarapusit  
    and Ekaruth Srisook. (2011). Anti-inflammatory effect of ethyl acetate  
    extract from Cissus quadrangularis Linn may be involved with induction  
    of heme oxygenase-1 and suppression of NF-KB activation.  
    Journal of Ethnopharmacology, 133, 1008-1014.  

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ (ISI IF=3.01, 2011, JCR : Q1) 
(ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases)  
ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่าง ๆ : ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

 เรื่องท่ี  ๒ Kloakwan Srisook, Doungnapa Buapool, Rattiya Boonbai, Panadda  
    Simmasut, Yaowaluck Charoensuk, Ekaruth Srisook. (2012). Antioxidant and  
    anti-inflammatory activities of hot water extract from pluchea indica Less  
    herbal tea. Journal of Medicinal Plants Research, 6, 4077-4081.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐  (JCR : Q2) 

(วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป  (Indexing and Abstracts 
databases)  : Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบัน ISI 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

http://www.sciencedirect.com/


-๒๗- 
 เรื่องท่ี  ๓ Doungapa Buapool, Nadtaya Mongkol, Jirapa Chantimal, Sittiruk Roytrakul,  
    Ekaruth Srisook, Kloakwan Srisook. (in press). Molecular mechanism of  
    Anti-inflammatory activity of Pluchea indica leaves in macrophages RAW  
    264.7 and its action in animal models of inflammation. Journal  
    of Ethnopharmacology.  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ (ISI IF=3.01, 2011, JCR:Q1) 
(ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases)  
ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่าง ๆ : ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

 เรื่องท่ี  ๔ Ekaruth Srisook, Mullida Plachot, and Klaokwan Srisook. (2012, November).  
    In vitro anti-inflammatory effect of Etlingera pavieana rhizomes and  
    its compounds in lipopolysaccharide-induced macrophages.  
    Proceedings of the 4th International Natural Products for Health  
    and Beauty(pp. 329-551). Chiangmai, Thailand.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๕ 
     

 เรื่องท่ี  ๕ Yaowalak Charoensuk, Klaokwan Srisook, Ekaruth Srisook and Siriporn  
    Kongniyai. (2011, April). Anti-tyrosinase activity of extracts and compound  
    from Amomum biflorum Jack. Leaves.  Prodeedings of the 3rd International  
    Conference on biochemistry and Molecular Biology (pp. 201-204). Chiangmai,  
    Thailand. 

   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐ 
 

เรื่องท่ี  ๖ Kloakwan Srisook, Chaekyun Kim and Young-Nam Cha. (2005). “Cytotoxic  
    and cytoprotective actions of O2 and NO (ONOO) are determined both  
    by cellular GSH level and HO activity in macrophages.”  Methods in  
    Enzymology 396, 414-424.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๓.๓๓  (ISI IF = 1.64, 2008, JCR : Q2) 

(ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases)  
ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่าง ๆ : ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


-๒๘- 
 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ กล่าวขวัญ  ศรีสุข. (๒๕๕๕). หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์.   
    พิมพ์ครั้งที่  ๑. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๑๙๔ หน้า. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางกล่าวขวัญ  ศรีสุข  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
    
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาชีวเคมี  ของ  นางกล่าวขวัญ  ศรีสุข 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาชีวเคมี  ของ  นางกล่าวขวัญ  ศรีสุข โดยมีข้อสังเกตให้ผู้ขอก าหนด 

  ต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาทบทวนการเสนองานวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐  

  (เรื่องท่ี ๔, ๕ และ ๖) 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

   ๔.๑.๕.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางจิตติมา  เจริญพานิช  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีวเคมี 
 
 ด้วย  นางจิตติมา  เจริญพานิช  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   

๑๐๑-๒๕๔๕  สังกัดภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีวเคมี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีวเคมี  เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓ 



-๒๙- 
                อายุการปฏิบัติงาน  ๑๐  ปี  ๑๐  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D.    ๒๕๔๙   Okayama University, Japan 
 (Natural Science and Technology)    
 วท.ม.  (ชีวเคมี)  ๒๕๔๔   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 วท.บ.  (ชีวเคมี)  ๒๕๔๑   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
    

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      เสนอผลงานทางวิชาการ  โดยใช้ผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๔  วิธีที่  ๒ (๑)  ประกอบด้วยผลงานวิจัย 
จ านวน  ๓  เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพดีมากทุกเรื่องและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้  
ไม่นับงานวิจัยท่ีท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร   
 

 งานวิจัย  จ านวน  ๗  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Jittima Charoenpanich, Sureeporn Suktanarag and Naruemon Toobbucha.  
    (2011). Production of a thermostable lipase by Aeromonas sp. EBB1  
    isolated from marine sludge in Angsila. Science Asia, 37 (2), 105-114.  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ (SJR Q2, Impact factor (2010) 0.18). 
(วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป  (Indexing and Abstracts 
databases)  : SCOPUS  (http://www.scopus.com) 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

 เรื่องท่ี  ๒ Phongphan Komthong, Orasa Suriyaphan, and Jittima Charoenpanich.  
    (2012). Determination of acrylamide in Thai-conventional snacks from  
    Nong Mon market, Chonburi using GC-MS technique. Food Additives and  
    Contaminants : Part B Surveillance, 5 (1), 20-28.  

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕  (SJR Q2, Impact factor (2010) 0.89). 
(วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases) ของส านักพิมพ์และสมาคม
ทางวิชาการต่าง ๆ : ACS Publications (http://pubs.acs.org) 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

 เรื่องท่ี  ๓ Kanokhathai Buranasilp and Jittima Charoenpanich. (2011). Biodegradation  
    of acrylamide by Enterobacter aerogenes isolated from wastewater  
    in Thailand. Journal of Environmental Sciences, 23 (3), 396-403.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ (Impact factor (2010) 1.51). 

http://pubs.acs.org/


-๓๐- 
(ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases)  
ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่าง ๆ : ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

 เรื่องท่ี  ๔ Sasithorn Uttatree and Jittima Charoenpanich. (2011). Nutritional  
    requirements and physical factors affecting the production of organic  
    solvents-stable lipase by Acinetobacter baylyi. CMU Journal of Natural  
    Science, 10 (1), 115-131.    

       เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ (SJR Q3). 
(ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

 เรื่องท่ี  ๕ Uthumporn Thanyacharoen, Akio Tani, and Jittima Charoenpanich.  
    (2012). Isolation and characterization of Kluyvera Georgiana strain  
    with the potential for acrylamide biodegradation. Journal of  
    Environmental Science and Health : Part A Toxic/Hazardous Substances  
    and Environmental Engineering, 47 (11), 1491-1499. 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕  (SJR Q2, Impact factor (2011) 1.19). 
(วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป  (Indexing and Abstracts 
databases)  : SCOPUS  (http://www.scopus.com) 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

 เรื่องท่ี  ๖ Sureeporn Suktanarag and Jittima Charoenpanich.  (2012, November).  
    Sequence analysis and structural modeling of an amidase from a novel  
    acrylamide-degrading bacterium Enterobacter aerogenes.  
    Proceedings of the 13th FAOBMB Congress “Discovery of Life  
    Processes : From Biomolecules to Systems Biology (pp. 25-29).  
    Bangkok, Thailand.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๗ Phaewphan Sawasdee and Jittima Charoenpanich. (2012,July).  
    Gene identification and structural modeling of a novel organic  
    solvent stable and thermophilic lipase from Acinetobacter baylyi.  
    Proceedings of the Burapha University International Conference 2012.  
    Pattaya, Thailand.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 

http://www.sciencedirect.com/


-๓๑- 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางจิตติมา  เจริญพานิช  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาชีวเคมี  ของ  นางจิตติมา  เจริญพานิช 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาชีวเคมี  ของ  นางจิตติมา  เจริญพานิช  

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

   ๔.๑.๕.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวกรองจันทร์  รัตนประดิษฐ์   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

 ด้วย  นางสาวกรองจันทร์  รัตนประดิษฐ์  ข้าราชการ  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๖๓๖  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๙  อายุราชการ  ๑๖  ปี  ๖  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Chemistry   ๒๕๔๗  University of Paris 13,  France 
 Biomolecule)  
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๒๕๓๖  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเทศไทย 
 วท.บ. (พืชศาสตร์) ๒๕๓๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
      ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 



-๓๒- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  โดยใช้ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  “ข้อ ๕.๑.๓ (๒) ผลงานวิจัย ซ่ึงมีคุณภาพดี  
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ...”  
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Ratanaphadit, K., Kaewjan, K. and Palakas, S. (2010). Potential of  
   Glucoamylase and Cellulase Production Using Mixed Culture of  
   Aspergillus niger TISTR 3254 and Trichoderma reesei TISTR 3081.  
   KKU Research J, 15 (9), 833-842. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 

(ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เรื่องท่ี  ๒ กรองจันทร์  รัตนประดิษฐ์ และ สมจิตต์ ปาละกาศ. (๒๕๕๒). ความสามารถ 
   ในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมูลค่าจากผลมะม่วงหิมพานต์  
   (Anacardium occidentale). วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ), ๔๐ (๓), ๓๗๕-๓๗๘. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 

(ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เรื่องท่ี  ๓ Palakas, S., Pakkong, P. and Ratanaphadit, K. (2009). Chemioresistance  
   of an Adriamycin-Selective Human Small-Cell Lung Carcinoma Cell Line.  
   Kasertsart J. (Nat. Sci.), 43, 165-171.    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๕ 

(ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวกรองจันทร์  รัตนประดิษฐ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๖)   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  



-๓๓- 
    

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ของ  นางสาวกรองจันทร์  รัตนประดิษฐ์ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ของ  นางสาวกรองจันทร์  รัตนประดิษฐ์ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

   ๔.๑.๕.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นาวาตรีพงศ์เทพ  จิระโร   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา 
 

 ด้วย  นาวาตรีพงศ์เทพ  จิระโร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๙๐๔๕๓  สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒    
      อายุการปฏิบัติงาน  ๓  ปี  ๔  เดือน 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ค.ด.    ๒๕๔๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
 ค.ม.    ๒๕๓๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
 ศษ.บ.  ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประเทศไทย 
 (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
 ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประเทศไทย 
 วท.บ. (สุขศึกษา) ๒๕๓๔  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
      ประเทศไทย   
 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
  



-๓๔- 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Jiraro, P. (2013). A Development of Measurement & Evaluation Standards  
   and Item Bank Approach Model for Teachers in Thai Secondary Schools.  
   Procedia Social and Behavioral Sciences,1-13. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

(วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป  (Indexing and Abstracts 
databases)  : SCOPUS  (http://www.scopus.com) 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
      เรื่องท่ี  ๑ พงศ์เทพ  จิระโร. (๒๕๕๕). การประเมินโครงการ : สิ่งจ าเป็นในการท างานยุคใหม่.  
    วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓ (๓) มิถุนายน-กันยายน, ๔๔-๖๐. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  

(ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
            

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นาวาตรีพงศ์เทพ  จิระโร  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา  ของ  นาวาตรีพงศ์เทพ  จิระโร   

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา  ของ  นาวาตรีพงศ์เทพ  จิระโร   

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๓๕- 
   ๔.๑.๕.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายพงษ์วุฒิ  ดวงศรี    
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 ด้วย  นายพงษ์วุฒิ  ดวงศรี   ข้าราชการ  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๖๕๑   

สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙   
      อายุราชการ  ๒๖  ปี  ๘  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วท.ม.   ๒๕๓๗  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
 กศ.ม.  (ฟิสิกส์) ๒๕๓๐  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
      (ประสานมิตร)  ประเทศไทย 
 วท.บ.   ๒๕๓๔  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศไทย 
 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 กศ.บ.  (ฟิสิกส์) ๒๕๒๕  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
      (ประสานมิตร)  ประเทศไทย   
  

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  โดยใช้ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  “ข้อ ๕.๑.๓ (๒) ผลงานวิจัย ซ่ึงมีคุณภาพดี  
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ...”  
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ พงษ์วุฒิ  ดวงศรี. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). สมการส าหรับการค านวณค่าเบี่ยงเบน 
    มาตรฐานแบบรวดเร็ว ต่อเนื่อง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ๑ (๔๑), มกราคม-มีนาคม  
    ๒๕๕๖. 
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

(วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ ของ สกอ. ปี ๒๕๕๒ 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 



-๓๖- 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายพงษ์วุฒิ  ดวงศรี  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๖)   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์   
    
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ของ  นายพงษ์วุฒิ  ดวงศรี 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ของ  นายพงษ์วุฒิ  ดวงศรี 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๕.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายเกรียงศักดิ์  บุญญา   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 
 ด้วย  นายเกรียงศักดิ์  บุญญา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   

๓๔๙-๒๕๔๙  สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
      อายุการปฏิบัติงาน  ๔  ปี  ๘  เดือน 



-๓๗- 
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๒๕๕๑    มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 ค.อ.ม.    ๒๕๔๒  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 (การบริหารอาชีวศึกษา)   ลาดกระบัง  ประเทศไทย 
 กศ.บ.  ๒๕๓๗    มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (เทคโนโลยีทางการศึกษา)   
   

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  เกรียงศักดิ์  บุญญา. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาของ 
   ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน.  วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม   
   คณะศึกษาศาสตร์, ๙ (๑).  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

(ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
      เรื่องท่ี  ๑ เกรียงศักดิ์  บุญญา. (๒๕๕๕). ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ 
    ในงานอุตสาหกรรม. ชลบุรี: โรงพิมพ์เก็ทกู๊ดครีเอชั่น.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
            

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายเกรียงศักดิ์  บุญญา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  ของ  นายเกรียงศักดิ์  บุญญา 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 



-๓๘- 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  ของ  นายเกรียงศักดิ์  บุญญา 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
 ๔.๑.๖ ร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๔.๑.๖.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูง 
    หรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 ฝุายวิชาการเสนอ  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูง 
  หรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษาชั้นสูง 
  หรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวน การแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๗  เนื่องจากสามารถใช้กลไก 
   การควบคุมคุณภาพการศึกษาตามแบบปกติได้อยู่แล้ว 
  ๑.๒ ควรมีผู้แทนจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการควบคุมสถาบันสมทบ ในข้อ ๗   
 ๒. เสนอที่ปรึกษากฎหมายก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๖.๒ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร  
    ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตร  

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๓๙- 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ๖๖๐๗/ว ๖๐๘  ลงวันจันทร์ที่ 
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร  
  ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า  ๖ (๓) ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอให้ตัดออก 
  ๑.๒ ให้คณะฯ พิจารณาทบทวนชื่อ และรายละเอียดของ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
   ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖  อีกครั้งหนึ่ง 
 ๒. เมื่อปรับแก้ตามข้อสังเกตแล้วเสนอที่ปรึกษากฎหมายเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๖.๓ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เสนอร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ 
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการจัดการศึกษา 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ๒. เสนอที่ปรึกษากฎหมายเพื่อพิจารณาต่อไป 

 



-๔๐- 
๔.๑.๗ การจัดตั้งส่วนงาน   

   ๔.๑.๗.๑  การจัดตั้งส่วนงาน คณะดนตรีและการแสดง 
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๖   
เมื่อวันอังคารที่   ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการขอจัดตั้ง “คณะดนตรีและการแสดง”   
เป็นส่วนงานตามมาตรา ๙(๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งจัดตั้งโดยรวมสถาบันวิจัย 
วัฒนธรรมและศิลปะ  (ส่วนงานที่จัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  การจัดตั้งส่วนงาน  และภาระหน้าที่ 
ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๔.๒๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง  
วันที่  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๑)  และหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๕   
ข้อ ๒๒(๓) )  และขอแยกการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  วิจัย  และบริการวิชาการ   
ด้านดนตรีและการแสดง  ตลอดจนทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ออกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์   
ตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  การจัดตั้งส่วนงาน  และภาระหน้าที่ของส่วนงาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๔.๑๔” 
  “คณะดนตรีและการแสดง”  จัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีและการแสดง   
มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดการและสร้างงานได้ด้วยตนเอง  โดยมีภาระหน้าที่  “จัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  วิจัย  และบริการวิชาการ  ด้านดนตรี  และการแสดง  ตลอดจนทะนุบ ารุงวัฒนธรรม  
และศิลปะ”  และขอแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  ดังนี้ 

๑. ส านักงานคณบดี 
๒. ส านักงานจัดการศึกษา 
๓. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ 
๔. ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 

  วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านดนตรีและการแสดงทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาวิชาการ  การวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  และงานสร้างสรรค์ในระดับอาเซียน 
ด้วยรากฐานดั้งเดิมของวิถีไทย 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนางานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สามารถบูรณาการ  
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ  เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ทั้งด้านนิทรรศการทางศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และศิลปะการแสดง 
 ๕. เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารงานและหารายได้  สามารถพ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน 



-๔๑- 
 ๖. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของทรัพยากรบุคคลของคณะดนตรีและการแสดง  
ให้มีศักยภาพ  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับวงการวิชาชีพ  และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 ๗. เพ่ือเป็นสถาบันที่มีระบบเทคโนโลยีด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและ  
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิชาการด้านดนตรีและการแสดงในอาเซียน 
 ๘. เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้  
  

เป้าหมายการผลิตบัณฑิต 
 

รายการ ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

จ านวนนิสิตรับเข้า ๑๘๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ 
จ านวนนิสิตทั้งหมด ๕๕๗ ๗๘๗ ๑,๐๒๔ ๑,๒๐๐ ๑,๕๑๐ ๑,๕๑๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา* ๙๐ ๑๑๓ ๑๗๔ ๒๐๐ ๓๕๐ ๓๕๐ 

 
หมายเหตุ  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา*  หมายถึง  ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗   

เป็นนิสิตสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
 

  ทรัพยากรที่มีอยู่และความต้องการเพิ่ม 
๑. บุคลากร 
 ๑.๑  บุคลากรที่มีอยู่  จ านวน  ๒๓  คน  เป็นบุคลากรที่ย้ายมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์   

จ านวน  ๑๘  อัตรา  และย้ายมาจากสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ  จ านวน  ๕  อัตรา 
๑.๒  ต้องการเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๑  จ านวน  ๒๔ อัตรา 

 ๒. ครุภัณฑ์โอนมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์  และสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ 
 ๓.  อาคารสถานที่  ใช้อาคารนวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  และอาคารหอศิลปะและวัฒนธรรม 



-๔๒- 
รายรับ – รายจ่าย 

    หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
รายรับ             
๑. ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา  

๑๓.๘๔๖  ๑๙.๓๗๘  ๒๖.๐๙๐  ๔๑.๘๔๖  ๔๗.๗๐๐  ๖๔.๔๔  

๒. ค่าบริการวิชาการ ๑.๐๐๐  ๔.๖๐๐  ๕.๑๐๐  ๕.๖๐๐  ๖.๑๐๐  ๖.๖๐๐  
รายรับรวม ๑๔.๘๔๖ ๒๓.๙๗๘ ๓๑.๑๙๐ ๔๗.๔๔๖ ๕๓.๘๐๐ ๗๑.๐๔๐ 
รายจ่ายรวม ๑๐.๓๕๐ ๑๘.๓๗๖ ๒๙.๕๔๘ ๓๖.๙๔๐ ๔๓.๗๓๒ ๕๐.๓๒๔ 
รายรับสูง/ต่ ากว่ารายจ่าย ๔.๔๙๖ ๕.๖๐๒ ๑.๖๔๒ ๑๐.๕๐๖ ๑๐.๐๖๘ ๒๐.๗๑๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๘ ๒๓.๓๖ ๕.๒๗ ๒๒.๑๔ ๑๘.๗๑ ๒๙.๑๖ 
       

จากการวิเคราะห์โครงการจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง  เห็นสมควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา  
จัดตั้งคณะดนตรีและการแสดงเป็นส่วนงานตามมาตรา ๙(๓)  โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ๑.  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (BUU 2010)  ซึ่งมหาวิทยาลัย 
จะด าเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์  โดยเพิ่มกลยุทธ์ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม (University Social 
Responsibility)  และจะมีประเด็นที่เกี่ยวกับ Arts & culture Promotion & Conservation  
  ๒.  เป็นการรวมส่วนงานและหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม   
และรวมทรัพยากรที่มีอยู่  ซึ่งจะท าให้ส่วนงานสามารถพัฒนาศักยภาพในการสร้างและเผยแพร่ผลงานทางด้านดนตรี  
การแสดง  และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียง  

๓.  ปัจจุบันสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ  เป็นส่วนงานที่ไม่มีรายได้  ดังนั้นหากจัดตั้ง 
เป็นส่วนงานใหม่   และสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่เสนอในโครงการก็จะท าให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยมี
รายรับสูงกว่ารายจ่าย  ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๑๓ “พัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
เอ้ือต่อการเรียนการสอนและวิจัย  และเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

การเสนอขอจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง  เป็นส่วนงานตามมาตรา ๙(๓)  เป็นการรวมส่วนงาน  
และหน่วยงาน  รวมทั้งขอแยกภารกิจบางส่วนมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์  โดยผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์  และคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ   
ซึ่งเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้อง   



-๔๓- 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  การยุบเลิกส่วนงานที่จัดตั้ง  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน   
  และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ “ข้อ ๔.๒๐ สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ”  
   (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๒๕  ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง วันที่  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 ๒.  การยุบเลิก “หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก”  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  
  พ.ศ.๒๕๕๕  ข้อ ๒๒(๓)   
 ๓.  ขอจัดตั้ง “คณะดนตรีและการแสดง”เป็นส่วนงานตามมาตรา ๙(๓)  
  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐  โดยมีภาระหน้าที่จัดการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา วิจัย  บริการวิชาการ  ด้านดนตรีและการแสดง   
  ตลอดจนทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
 ๔.  ขอแบ่งหน่วยงานภายในคณะดนตรีและการแสดงออกเป็น 
  ๔.๑  ส านักงานคณบดี 
  ๔.๒  ส านักงานจัดการศึกษา 
  ๔.๓  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ 
  ๔.๔  ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 
 ๕. ขอโอนย้ายหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง   
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาสังกัดคณะดนตรีและการแสดง 
 ๖.  หากเห็นชอบตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔  และ ๕  เห็นสมควรให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้พิจารณาทบทวนการจัดตั้งส่วนงาน คณะดนตรีและการแสดง  
โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
๑. ให้คณะดนตรีและการแสดงด าเนินการตามภาระหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
 และบัณฑิตศึกษา วิจัย  บริการวิชาการ  ด้านดนตรีและการแสดง  ตลอดจนทะนุบ ารุงศิลปะ  
 และวัฒนธรรม   

 ๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการยุบเลิก “หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก”   
  โดยให้ไปรวมกับคณะดนตรีและการแสดง  ซ่ึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดตั้งเป็นหน่วยงาน 
  ของมหาวิทยาลัย  
 ๓. ให้เสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป  
 



-๔๔- 
 ๔.๑.๘ การจัดตั้งและการยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงาน 
   ๔.๑.๘.๑ การจัดตั้งและการยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงาน 

  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๖   
เมื่อวันอังคารที่   ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และครั้งที่  ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
มีมติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งและการยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคสาม  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. การจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน  ดังนี้ 
  ๑.๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ขอจัดตั้ง  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
   การจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว 
  ๑.๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล  ขอจัดตั้ง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเล 
  ๑.๓ คณะแพทยศาสตร์  ขอจัดตั้งหน่วยงาน   
   (๑)  ภาควิชาจักษุวิทยา 
       (๒)  ภาควิชาโสต ศอ  นาสิกวิทยา 
       (๓)  ภาควิชาพยาธิวิทยา 
       (๔)  ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
      (๕)  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว 
       (๖)  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
       (๗)  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
      (๘)  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       (๙)  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
    ๑.๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  ขอจัดตั้ง  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
     ภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก  
    ๑.๕ คณะศึกษาศาสตร์  ขอจัดตั้ง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ๑.๖ คณะสหเวชศาสตร์  ขอจัดตั้ง  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์ 
    ๑.๗ คณะอัญมณี  ขอจัดตั้ง  ศูนย์วิเคราะห์วิจัยอัญมณี 
    ๑.๘ ส านักคอมพิวเตอร์  ขอจัดตั้ง 
     (๑)  ฝุายโครงสร้างพื้นฐานระบบ 
      (๒)  ฝุายพัฒนาระบบ   
      (๓)  ฝุายนวัตกรรมการเรียนการสอน 
      (๔)  ฝุายบริการวิชาการ 
    ๑.๙ ส านักบริการวิชาการ  ขอจัดตั้ง  ฝุายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 



-๔๕- 
   ๒. การยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงาน ดังนี้ 
    ๒.๑ ส านักคอมพิวเตอร์  ขอยุบเลิก   
     (๑) ฝุายปฏิบัติการ   
     (๒) ฝุายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม   
    ๒..๒ คณะแพทยศาสตร์  ขอยุบเลิก 
     (๑) ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
     (๒) ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ 
     (๓) ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 
     (๔) ภาควิชาศัลยกรรมกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
     (๕) ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา 
     (๖) ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    ๒.๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอยุบเลิก  ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา  
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
 ๑. การจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน  ดังนี้ 
  ๑.๑ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ขอจัดตั้ง  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
   การจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว 
  ๑.๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล  ขอจัดตั้ง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเล 
  ๑.๓ คณะแพทยศาสตร์  ขอจัดตั้งหน่วยงาน   
   (๑)  ภาควิชาจักษุวิทยา 
       (๒)  ภาควิชาโสต ศอ  นาสิกวิทยา 
       (๓)  ภาควิชาพยาธิวิทยา 
       (๔)  ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
      (๕)  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว 
       (๖)  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
       (๗)  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
      (๘)  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
       (๙)  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
    ๑.๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  ขอจัดตั้ง  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ 
     ภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก  
    ๑.๕ คณะศึกษาศาสตร์  ขอจัดตั้ง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๑.๖ คณะสหเวชศาสตร์  ขอจัดตั้ง  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสหเวชศาสตร์ 
    ๑.๗ คณะอัญมณี  ขอจัดตั้ง  ศูนย์วิเคราะห์วิจัยอัญมณี 
    ๑.๘ ส านักคอมพิวเตอร์  ขอจัดตั้ง 



-๔๖- 
     (๑)  ฝุายโครงสร้างพื้นฐานระบบ 
      (๒)  ฝุายพัฒนาระบบ   
      (๓)  ฝุายนวัตกรรมการเรียนการสอน 
      (๔)  ฝุายบริการวิชาการ 
    ๑.๙ ส านักบริการวิชาการ  ขอจัดตั้ง  ฝุายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ปรับแก้ ข้อ ๑ 
ตามเอกสารที่แนบ ตัดค าว่า “งานวิจัย” ออก 
   ๒. การยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงาน ดังนี้ 
    ๒.๑ ส านักคอมพิวเตอร์  ขอยุบเลิก   
     (๑) ฝุายปฏิบัติการ   
     (๒) ฝุายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม   
    ๒..๒ คณะแพทยศาสตร์  ขอยุบเลิก 
     (๑) ภาควิชาจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
     (๒) ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ 
     (๓) ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 
     (๔) ภาควิชาศัลยกรรมกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
     (๕) ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา 
     (๖) ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    ๒.๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอยุบเลิก  ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา  
 ๓. มอบให้กองแผนงานเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายใน 
  ส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อที่ปรึกษากฎหมายเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ได้มีการจัดท าหลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ และครบรอบการปรับปรุงแล้ว คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นควรให้มี 
การปรับปรุงหลักสูตรเดิมเพ่ือให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับ 
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 



-๔๗- 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๑   ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ       ๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒   ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๒๑  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
       (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
 รายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖)   
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๔๘- 
 

   ๔.๒.๑.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ  
เพ่ือด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๒  
ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/ สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตร  
มีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๔๘  หน่วยกิต 
แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 

  ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘  หน่วยกิต 
  วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓   (ไม่นับหน่วยกิต) 

แบบ ๒.๑     ๔๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๑๒  หน่วยกิต 
  วิชาปรับพื้นฐานความรู้     (ไม่นับหน่วยกิต) 

วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓    (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการขอมติ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๐๙๙๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
   



-๔๙- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร  
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖)   
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ 
เพ่ือด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๒  
ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/ สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตร 
มีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๔๘  หน่วยกิต 
แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 

  ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘  หน่วยกิต 
  วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓    (ไม่นับหน่วยกิต) 

แบบ ๒.๑     ๔๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๑๒  หน่วยกิต 
  วิชาปรับพื้นฐานความรู้     (ไม่นับหน่วยกิต) 

วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓    (ไม่นบัหน่วยกิต) 
  ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 



-๕๐- 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการขอมติ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๐๙๙๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖)   
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ  
เพ่ือด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๒  
ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/ สาขาวิชา ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตร 
มีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 

หมวดวิชาบังคับ     ๒๑  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 



-๕๑- 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการขอมติ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๐๙๙๐ เมือ่วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔)   
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
    ทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ  
เพ่ือด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/ สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตร 
มีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 



-๕๒- 
 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 

หมวดวิชาบังคับ     ๒๑  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการขอมติ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๐๙๙๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
 ทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
 รายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔)   
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๕ หลักสูตร 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร ดังนี ้
 ๑. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 



-๕๓- 
 ๒. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ .ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๕.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุม  
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ล าดับที่ ๓-๕ แล้ว  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ล าดับที่ ๑-๒ แล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๕ หลักสูตร 
  ดังนี้ 

 ๑. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ .ศ. ๒๕๕๔ 
 ๔. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๕.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   



-๕๔- 
 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๕ หลักสูตร 

  ดังนี้ 
  ๑.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
    และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๑.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๑.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
   ๔.๒.๑.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 

 
 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  
๑.  เพ่ือให้รายวิชาเอกเลือกในหลักสูตรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับการบูรณาการในศาสตร์  

ทางการสอนคณิตศาสตร์ และการสอนวิทยาศาสตร์ 
  ๒.  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับนิสิตทุน สควค. ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตครูในหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 และได้ใบประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของคุรุสภา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๕๕- 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  ดังนี้ 

 ๑. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  ดังนี ้

  ๑.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
   ๔.๒.๑.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จึงขอแก้ไขชื่อรายวิชา  
ภาษาอังกฤษ วิชา ๖๐๗๒๑๕ เดิม Computer 2 Dimention Design 2(1-3-2) แก้ไขเป็น  
Computer for Two-dimensioned Design 2(1-3-2) 
 ๒.  เนื่องจากนิสิตในสาขาวิชานิเทศศิลป์มีจ านวนมากกว่าความต้องการของบริษัทท่ีจะเข้าร่วม  
โครงการสหกิจศึกษา และนิสิตสาขาวิชานิเทศศิลป์สามารถสร้างงานหรือธุรกิจของตนเองได้ ดังนั้น จึงขอยกเลิกรายวิชา 
๖๐๗๓๑๖ สหกิจศึกษา ๖(๐-๑๘-๐)   
 ๓.  เนื่องจากการยกเลิกรายวิชาสหกิจศึกษา จึงท าให้จ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะลดลง  
ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตในบางรายวิชา เพื่อให้มีจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะเท่าเดิม 
 ๔.  เนื่องจากการยกเลิกรายวิชาสหกิจศึกษา จึงขอแก้ไขข้อความในหน้า ๑๔   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๕๖- 
 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที ่๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒  มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศิลป์  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์   
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
   ๔.๒.๑.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  
    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการปรับปรุงแก้ไขการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  เพ่ือเพ่ิมเติมวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
  ๒.  เพ่ิมเติมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาเลือกเสรีในหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินการจัดการเรียนการสอน และการสรุปผลการจัดการเรียน
การสอน เป็นต้น (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๓  กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชา  
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา   ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 



-๕๗- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  สาขาวิชา 
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๒.๑.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ จาก นายสารทิศ  สกุลคู  เป็น   
นายวทัญญู  สุวรรณเศรษฐ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๕๘- 
  ๔.๒.๑.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    จ านวน ๒ หลักสูตร 

 
 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)  เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้
 ๑. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา   ในการประชุม 
ครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  ดังนี ้

 ๑. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 จ านวน ๒ หลักสูตร  ดังนี ้
 ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๕๙- 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
 
          ฝุายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๒๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
 
 
 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
                รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
                      ผู้จดรายงานและผู้ตรวจรายงานการประชุม 


