
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  

วันอังคารท่ี  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ช้ัน ๙  อาคาร ภปร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์ เรืองประเทืองสุข  ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา) 
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   ยาวะประภาษ    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๖. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล  กรรมการ   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   มีรัตน์  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง  กรรมการ  
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.บุญรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  กรรมการ  
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๑๙.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
๒๐.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผู้ลาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร   
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์   ธระเสนา   
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 
ผู้เข้าช้ีแจง 

๑. รองศาสตราจารย์เทพศักด์ิ  ทองนพคุณ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒. อาจารย์สัณห์ไชญ์  เอ้ือศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๓. ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  ฉายวิมล  คณะศึกษาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  สุทธิธาทิพย์  คณะศึกษาศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์  คณะศึกษาศาสตร์ 
๗. ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต  คณะศึกษาศาสตร์ 
๘. นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐  น. 

   
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  

เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ ผลการพิจารณาทักท้วงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  
 หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) 
 
 ตามหนังสือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๕)/ ว ๓๕๔ ลงวันท่ี 

๒๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลการพิจารณาทักท้วง 
ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) โดยคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา  
ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยอาศัยอํานาจของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (กกอ.)  ตามมติท่ีประชุมในครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   
พิจารณาวินิจฉัยการทักท้วงการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ณ หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร)  โดยถือเป็นท่ีส้ินสุด  เปลี่ยนแปลงผลการประเมิน 
จาก “ต้องปรับปรุง” เป็น “ไม่ผ่าน” (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีใช้ในการพิจารณากําหนด  
 ตําแหน่งทางวิชาการ  

 
 ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๖๓๕  ลงวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  

ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ว ๖๔๔  ลงวนัท่ี  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยท่ีใช้ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นควรให้ 
ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะต่างๆ  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  
  เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖    

เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖   (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
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วาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ขอทบทวนการจัดตั้ง  “คณะดนตรีและการแสดง” เป็นส่วนงานตามมาตรา ๙(๓)  
  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

  ตามท่ีท่ีประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๖   เม่ือวันอังคารท่ี ๒๓ เมษายน   
พ.ศ. ๒๕๕๖  มีมติให้ทบทวนการจัดต้ังคณะดนตรีและการแสดง  โดยมีข้อสังเกต  ดังนี้ 

1. ให้คณะดนตรีและการแสดงดําเนินการตามภาระหน้าท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา  วิจัย  บริการวิชาการ  ด้านดนตรีและการแสดงตลอดจนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการยุบเลิก “หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก” 
โดยให้ไปรวมกับคณะดนตรีและการแสดง  ซ่ึงมีข้อเสนอแนะว่า  ควรจัดต้ังเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

3. ให้เสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป 
มหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภาวิชาการไปยังคณะศิลปกรรมศาสตร์  ซ่ึงคณะฯได้นําเรื่องดังกล่าว 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และมีมติยืนยันให้โอนย้าย “หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก”  ไปอยู่ในกํากับ 
คณะดนตรีและการแสดง โดยมีคําชี้แจง  ดังนี้ 

๑. การจัดต้ังคณะดนตรีและการแสดง  มิได้ยุบเลิก “หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก”  
แต่เป็นการโอนย้ายหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์  ไปสังกัดคณะดนตรีและการแสดง  
และยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานภายในส่วนงานท่ีให้บริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามเดิม  ด้วยเหตุผล
ด้านการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ  และการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
  ๒.  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบริหาร  จึงขอปรับแก้โครงสร้างหน่วยงานภายใน 
คณะดนตรีและการแสดง  จากเดิมท่ีเสนอขอแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานออกเป็น 

๑.  สํานักงานคณบดี 
๒.  สํานักงานจัดการศึกษา 
๓.  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ 
๔.  ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 
ขอแก้ไขเป็น 
(1) สํานักงานคณบดี 
(2) สํานักงานจัดการศึกษา 
(3) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วัฒนธรรมและศิลปะ 
(4) หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก  

     สําหรับการจัดต้ังคณะดนตรีและการแสดง  โดยย้ายหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก   
จากคณะศิลปกรรมศาสตร์  มาเป็นหน่วยงานภายในคณะดนตรีและการแสดงนั้น  เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  มิได้กําหนดให้มีการย้ายหน่วยงานภายในส่วนงานจากส่วนงานหนึ่ง 
ไปอีกส่วนงานหนึ่งได้  ดังนั้นในวิธีดําเนินการจึงเสนอขอยุบเลิก “หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก”   
ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์  และจัดต้ัง “หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก” 
เป็นหน่วยงานภายในคณะดนตรีและการแสดง 

        นอกจากนี้การจัดต้ังคณะดนตรีและการแสดง  ได้เสนอขอรวมสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ  
มาเป็นหน่วยงานภายในคณะฯ  ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม  เนื่องจากเป็นการรวมทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์และสร้างกิจกรรม/โครงการ 
ด้านการศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   



-๕- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑.  การจัดต้ัง “คณะดนตรีและการแสดง”  เป็นส่วนงานตามมาตรา ๙(๓)  โดยมีภาระหน้าท่ี 
  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา วิจัย  บริการวิชาการ  ด้านดนตรีและการแสดง  
  ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

๒.  ยุบเลิกส่วนงานท่ีจัดต้ัง  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เรื่อง  การจัดต้ังส่วนงาน และภาระหน้าท่ี 
 ของส่วนงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ “ข้อ ๔.๒๐  สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ”   
 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๒๕  ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)   

 ๓.  ยุบเลิก “หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก”  ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์   
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๒(๓) 
 ๔.  ขอแยกสาขาวิชาดนตรีและการแสดง  ออกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น  สาขาวิชา 
  ของคณะดนตรีและการแสดง 
 ๕.  ขอแบ่งหน่วยงานภายในคณะดนตรีและการแสดง  ออกเป็น 

 ๕.๑  สํานักงานคณบดี 
 ๕.๒  สํานักงานจัดการศึกษา 
 ๕.๓  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ 
 ๕.๔  หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 

 ๖.   หากเห็นชอบตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔  และ ๕  เห็นสมควรมอบให้กองแผนงานจัดทํา 
  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  และร่างข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง  นําเสนอท่ีปรึกษากฎหมาย 
  เพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการจัดต้ัง “คณะดนตรีและการแสดง”  เป็นส่วนงานตามมาตรา ๙(๓) โดยมีภาระหน้าท่ี 
  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัย  บริการวิชาการ  ด้านดนตรีและการแสดง  
  ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
 ๒.  เห็นชอบการยุบเลิกส่วนงานท่ีจัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดต้ังส่วนงาน   
  และภาระหน้าท่ีของส่วนงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ “ข้อ ๔.๒๐  
  สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ” (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง 
  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)    
 ๓. เห็นชอบการแยกสาขาวิชาดนตรีและการแสดง  ออกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์   
  เป็น  สาขาวิชาดนตรีและการแสดงของคณะดนตรีและการแสดง 
 ๔.  เห็นชอบการแบ่งหน่วยงานภายในคณะดนตรีและการแสดง ออกเป็น ดังนี้ 

 ๔.๑  สํานักงานคณบดี 
 ๔.๒  สํานักงานจัดการศึกษา 
 ๔.๓  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วัฒนธรรมและศิลปะ 

 ๕.  ไม่ให้ยุบเลิก “หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก”  ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใน 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงาน  
  ภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๒(๓) และไม่ให้ “หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก”  
  เป็นหน่วยงานภายในของคณะดนตรีและการแสดง  โดยสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะให้ 
  มหาวิทยาลัยยกสถานะ “หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก” เป็นส่วนงาน  



-๖- 
  ตามมาตรา ๙(๔)  ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  และมอบให้ 
  กองแผนงานเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ๖.  มอบให้กองแผนงานดําเนินการตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖  โดยจัดทําร่างประกาศ 
  มหาวิทยาลัยบูรพาและร่างข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องนําเสนอท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือพิจารณา 
  ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป   
 

วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

 ๑.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสมองและจิตใจท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
 ๒.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านสมองและจิตใจรวมท้ังนําไปประยุกต์ใน

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นําในการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านสมองและจิตใจให้กับ

สถาบันการศึกษาและองค์การต่าง ๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 ๔.  เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการดํารงชีวิตด้วยความผาสุกและ

สร้างสรรค์สังคม 
โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 

  แผน ก แบบ ก ๒ 
  วิชาพ้ืนฐานทางสถิติและการวิจัย       ๓  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ     ๑๕  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
  การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     ๓  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  



-๗- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาทบทวนหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาชื่อปริญญา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” เนื่องจากเนื้อหารายวิชาส่วนใหญ่ 
   เน้นด้านศึกษาศาสตร์  
  ๑.๒ ทบทวนชื่อสาขาวิชาให้สื่อและเชื่อมโยงกับจุดเด่นของหลักสูตร 
  ๑.๓ หน้า ๖ ให้ปรับเนื้อหาเรื่องความสําคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
  ๑.๔ หน้า ๑๒ ให้พิจารณาความเหมาะสมของรายวิชา ๔๑๗๕๑๘ และ ๔๑๗๕๑๙   
  ๑.๕ ผลการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ๑.๖ ให้ทําตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิดสอนกับหลักสูตรสาขาวิชา 
   ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
  ๑.๗ ให้หาจุดเด่นของหลักสูตรและปรับเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับจุดเด่น 
  ๑.๘ หน้า ๔๐ วิชาการฝึกประสบการณ์ให้ปรับคําอธิบายรายวิชาและจํานวนหน่วยกิต 
  ๑.๙ ให้พิจารณาทบทวนอาจารย์ประจําหลักสูตร เนื่องจากภาระงานสอนท่ีมีอยู่แล้วมีจํานวนมาก 
 ๒. เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภาวิชาการอีกครั้ง 
  

   ๔.๑.๑.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๔๐ คน  
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒  
จํานวนประมาณ ๔๐ คน 

 

มติ  ท่ีประชุมมีมติให้คณะฯ ปรับแก้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและให้เสนอสภาวิชาการอีกครั้ง 



-๘- 
   ๔.๑.๑.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก ๑/ ก ๒ 
  เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม 
ดังนี้ 
  ๑.  มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่  
และมีคุณค่าในเชิงวิชาการ 
  ๒.  มีความสามารถประยุกต์ผลงานวิจัย/ วิชาการ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  เป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพให้ทันกับความก้าวหน้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคม   
ท้ังนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม 
  ๔.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง สังคม และวิชาชีพโดยศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
  ๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
  แผน ข 
  เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม 
ดังนี้ 
  ๑.  มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร 

๒.  มีความสามารถประยุกต์ผลงานวิจัย/ วิชาการ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓.  เป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาชีพให้ทันกับความก้าวหน้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

ท้ังนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม 
  ๔.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง สังคม และวิชาชีพโดยศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
  ๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑    ๓๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ    ๒๑  หน่วยกิต 

วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
 

  แผน ข    ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ    ๒๑  หน่วยกิต 

  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๙  หน่วยกิต 

  งานนิพนธ์      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 



-๙- 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  

๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) โดยขอให้วิทยาลัยฯ ปรับแก้ตามข้อสังเกตของสภาวิชาการ ดังนี้ 

  ๑.๑ คําจํากัดความของหลักสูตรนานาชาติ คือ ต้องมีนิสิตต่างชาติอย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ 
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชา Public Administration ในการใช้ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
   ให้ตรงกันและปรับแก้ให้สอดคล้องกันท้ังเล่มหลักสูตร 
 ๒. เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
    (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 

มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น (เดือนสิงหาคม) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๒๐ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
         คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  



-๑๐- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น (เดือนสิงหาคม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖   
จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๒๐ คน 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  
 (เดือนสิงหาคม) ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒  
 ประมาณ ๒๐ คน โดยมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยฯ เสนออัตราการเก็บเงินค่าบํารุงและ 
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินด้วย 
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 

 โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

๑. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพ ด้านการจัดการท่ัวไป  
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการตลาด และการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

๒. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถประยุกต์ทฤษฎี การจัดการสําหรับการวิเคราะห์  
และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

๓. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ 
โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     ๘๔ หน่วยกิต   
 วิชาแกน    ๒๑ หน่วยกิต 
 วิชาเฉพาะด้าน   ๖ หน่วยกิต 
 วิชาเอก       ๕๗ หน่วยกิต  

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันจันทร์ท่ี  
๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการขอมติตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๕๓๕  
ลงวันพุธท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 



-๑๑- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว  และแบบรายงาน 
  ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 
 โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา ประมาณ ๒๔๐ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันจันทร์ท่ี  
๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการขอมติตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๕๓๕  
ลงวันพุธท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา ประมาณ ๒๔๐ คน  

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการบัญชี วิทยาเขตสระแก้ว  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา  ประมาณ ๒๔๐ คน  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 



-๑๒- 
 ๔.๑.๒ หน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง 
   การปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง และการปิดหลักสูตรการศึกษา 
   ๔.๑.๒.๑ การปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง หน่วยสอนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    จังหวัดกาฬสินธุ์ และการปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  

 
 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง หน่วยสอนสํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และการปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล  
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
โดยมีเหตุผลในการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีต้ังและการปิดหลักสูตร คือ เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๕  
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ซ่ึงท้ัง ๒ หลักสูตร มีนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่ จํานวน ๖๓ คน  โดยจะปิดสมบูรณ์ 
เม่ือนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่สําเร็จการศึกษาครบท้ังหมด  
 คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๖๐๗/ ว ๑๒๘๖ ลงวนัจันทร์ท่ี 
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง หน่วยสอนสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และการปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. การปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง หน่วยสอนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ และการปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ   ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง หน่วยสอนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ และการปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ   ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๒. ให้คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 



-๑๓- 
   ๔.๑.๒.๒ การปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง 
    และการปิดหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร)  
 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีต้ัง  หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง 

และการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร)  ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
โดยมีเหตุผลในการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีต้ังและการปิดหลักสูตร คือ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาแจ้งผลการตรวจประเมินหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง หลังจากท่ีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ส่งหนังสือ 
ขอทักท้วงผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” ไปเม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พิจารณาวินิจฉัยผลการทักท้วงดังกล่าว โดยถือเป็นท่ีสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงผลการประเมินจาก  
“ต้องปรับปรุง” เป็น “ไม่ผ่าน” และให้สถาบันอุดมศึกษายุติการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษาถัดไป ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าว 
มีนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่ จํานวน ๑๔๘ คน โดยจะปิดสมบูรณ์เม่ือนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่สําเร็จการศึกษาครบท้ังหมด  
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๓ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง  
และการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. การปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง  
  และ การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร)  
  ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เดือนเมษายน ๒๕๕๖) 
 ๒. วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง หน่วยสอนสตาร์พลาซ่า จังหวัดระยอง  
  และ การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร)  
  ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เดือนเมษายน ๒๕๕๖) 
 ๒. ให้วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   การปิดหลักสูตรการศึกษา (นอกสถานท่ีตั้ง) 
   ๔.๑.๒.๓ การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร)  
    หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร)  
หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี  โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตร คือ เนื่องจากมีผู้สนใจเรียน 
ในหลักสูตรดังกล่าวค่อนข้างน้อย  และปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวมีนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่ จํานวน ๕๔ คน   



-๑๔- 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จึงปิดหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ.(นนทบุรี) 
จังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (เดือนเมษายน ๒๕๕๖) โดยจะปิดสมบูรณ์เม่ือนิสิต 
ท่ีกําลังศึกษาอยู่สําเร็จการศึกษาครบท้ังหมด  
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๓ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ.
(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี แล้ว 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร) หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ.(นนทบุรี) 
  จังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เดือนเมษายน ๒๕๕๖) 
 ๒. วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผู้บริหาร)  
  หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เดือนเมษายน ๒๕๕๖) 
 ๒. ให้วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๓ การเสนอผู้แทนสภาวิชาการ 
   ๔.๑.๓.๑ พิจารณาผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผู้สมควร 
    ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗   

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
 (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง    เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน      เป็นกรรมการ 
 (๓)  อธิการบดี         เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
  และมิได้เป็นคณาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัย ๒ คน   
 (๕)  ผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ ๑ คน   เป็นกรรมการ 
 (๖)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     เป็นเลขานุการ 
 โดยทําหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิจากรายชื่อท่ีได้รับเสนอ 
มาตามข้อ ๘ (๑)  และข้อ ๘ (๒) แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
 



-๑๕- 
  ในการนี้  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้เสนอพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีประชุมได้มีมติ แต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖   
  ๑.  ศาสตราจารย์ ดร. พจน์  สะเพียรชัย   เป็นประธานกรรมการ 
  ๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักด์ิ  จักรไพวงศ์  เป็นกรรมการ 
  ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ   เป็นกรรมการ 
  ๔.  อธิการบดี      เป็นกรรมการ 
  สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และมิได้เป็นคณาจารย์ประจําใน
มหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน และผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ จํานวน ๑ คน มอบอธิการบดีดําเนินการ 
แล้วนํารายชื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป 
  ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ 
เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ 
  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เสนอชื่อผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับ 
  ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํากลุ่มสาขาวิชา 
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. แจ้งให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
 

 ๔.๑.๔ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
   ๔.๑.๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    จํานวน ๔,๖๘๘  คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) กําหนดอํานาจหน้าท่ีของ 
สภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย”  โดยข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีได้รวบรวม 
จากคณะต่าง ๆ ซ่ึงคณะ ฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จํานวน ๔,๖๘๘   คน  ดังนี ้



-๑๖- 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปริญญาตรี ๒,๙๗๕ ๑,๒๕๘ ๔,๒๓๓ 
  ปริญญาตรี* ๓๗ -  ๓๗ 
 ประกาศนียบัตร ๗๙ -  ๗๙ 
 ปริญญาโท ๔๑ ๒๙๑ ๓๓๒ 
  ปริญญาเอก ๒ ๓ ๕ 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาโท ๑ ๑ ๒ 
  รวมท้ังส้ิน ๓,๑๓๕ ๑,๕๕๓ ๔,๖๘๘ 

    

 หมายเหตุ ปริญญาตรี* หมายถึง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันสมทบ 
 ข้อมูล ณ วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 คณะกรรมการประจําคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๔,๖๘๘  คน 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๔,๖๘๘  คน  
 และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๕ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๕.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวกิดาการ  สายธนู   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถิติ 
 

 ด้วย  นางสาวกิดาการ  สายธนู  ข้าราชการ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เลขประจําตําแหน่ง   
 ๑๑๐๙  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนด      
 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถิติ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐  
       อายุราชการ  ๑๖  ปี  ๓  เดือน 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถิติ เม่ือวันท่ี  ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒  
           ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๔  ปี  ๒  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Applied Statistics)   ๒๕๕๐  The University of Alabama,  USA 
 M.S. (Statistics)   ๒๕๔๔  Colorado State University,  USA 
 พบ.ม. (สถิติประยุกต์) ๒๕๓๘  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประเทศไทย 
 วท.บ. (สถิติ) ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
  

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 



-๑๗- 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  โดยใช้ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
(ฉบับท่ี  ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ ๕.๒.๓ (๑) และ (๒) 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๙  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ กิดาการ  สายธนู และจตุภัทร  เมฆพายัพ. (๒๕๕๔). การสร้างตัวแปรแบบทํานาย 
    การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๖(๑), ๓-๑๑ 

     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒ Saithan, K. & Mekparyup, J. (2012) Clustering of Air Quality and Meteorological  
    Variables Associated with High Ground Ozone Concentration in The Industrial  
   Areas, at The East of Thailand. International Journal of Pure and Applied  
   Mathematics, 81(3), 505-515. 

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

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๓ กิดาการ สายธนู, ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ และจตุภัทร เมฆพายัพ. (๒๕๕๕). การเปรียบเทียบ 
    ประสิทธิภาพการจําแนกผลิตภัณฑ์สําหรับการควบคุมคุณภาพหลายตัวแปรระหว่างวิธีการ 
    วิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์และวิธีข่ายงานระบบประสาท. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๗(๒),  
    ๕-๑๔.     

     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕ 
 

 เรื่องท่ี  ๔ สมเกียรติ พันธ์ศิริ และกิดาการ สายธนู. (๒๕๕๖). การทํานายค่าปริมาณความเข้มข้นสูงสุด 
    รายวันของก๊าซโอโซนท่ีระดับพ้ืนผิวโลกด้วยตัวแบบการถดถอยส่วนประกอบหลัก.  
    วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๘(๑), ๑๔๔-๑๕๒.    

     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 



-๑๘- 
 เรื่องท่ี  ๕ Saithanu, K. & Mekparyup, J. (2013). Assessment and Prediction of The Ground  
    Level Ozone Concentration in The East of Thailand. International Journal of  
   Pure and Applied Mathematics, 88(2), 109-121.    

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

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๖ นันทวัน จุลมุสิก และกิดาการ สายธนู. (๒๕๕๓). การประมาณค่าพารามิเตอร์ในการถดถอย 
    เชิงเส้นพหุคูณเม่ือค่าคลาดเคลื่อนมีอัตตสหสัมพันธ์และมีพหุสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ.  
    วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ๓๘(๒), ๒๘๙-๓๐๒.   

     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๗ ฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ และกิดาการ สายธนู. (๒๕๕๔). การสร้างตัวแบบและการกําหนด 
    ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว,  
   ๒๗(๑), ๕-๑๖.  

    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๘ จตุภัทร เมฆพายัพ และกิดาการ สายธนู. (๒๕๕๒). การประยุกต์ใช้ข่ายงานระบบประสาท 
   สําหรับแผนภูมิควบคุมคุณภาพแบบหลายตัวแปร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๔(๒),  
   ๙๙-๑๑๐.   

    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๙ ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ และกิดาการ สายธนู. (๒๕๕๕). การทํานายผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

   วิชาสถิติเบ้ืองต้นของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยการวิเคราะการจําแนกและ 
   ข่ายงานระบบประสาท. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๗(๑), ๕๙-๖๘.   

     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐ 
 



-๑๙- 
 ตํารา  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
      เรื่องท่ี  ๑ กิดาการ สายธนู. (๒๕๕๕). การวิเคราะห์หลายตัวแปร (พิมพ์ครั้งท่ี ๒). ม.ป.ท.: สถาบัน. 
    ตําราวิชา ๓๑๒๖๒๔ การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate analysis)   
     และใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา (ใช้สอนต้ังแต่  

     ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการ ของ  นางสาวกิดาการ  สายธนู  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๖   
ลงวันท่ี  ๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์  
    
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสถิติ  ของ  นางสาวกิดาการ  สายธนู 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสถิติ  ของ  นางสาวกิดาการ  สายธนู  โดยขอให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน กพอ. ๐๓ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

   ๔.๑.๕.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
 
 ด้วย  นายเกรียงศักด์ิ  พราหมณพันธุ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

เลขประจําตําแหน่ง  ๔๓๔-๒๕๕๑  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนด  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
       อายุงาน  ๓๗  ปี  ๑๐  เดือน 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เม่ือวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๑๑  ปี  ๔  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วท.ม. (ภูมิศาสตร์) ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเทศไทย 
 ค.บ. (ภูมิศาสตร์) ๒๕๒๘  วิทยาลัยครูพระนคร ประเทศไทย 



-๒๐- 
  
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ เกรียงศักด์ิ  พราหมณพันธุ์. (๒๕๕๐). การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
    โครงการศึกษาสํารวจอ่างเก็บน้ํามาบหวายโสมและอ่างเก็บน้ําห้วยไข่เน่า จังหวัดชลบุรี.  
    วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๑๕, ๒๓-๕๐. 

     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒ เกรียงศักด์ิ  พราหมณพันธุ์. (๒๕๕๕). ถอดบทเรียนผลกระทบภัยพิบัติมหาอุทกภัย ๒๕๕๔  
    ท่ีมีต่อประชาชนในภาคกลาง กรณีศึกษา : ศูนย์พักพิงวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี.  
    วารสารภูมิศาสตร์ GEOGRAPHICAL JOURNAL, ๓๖, ๒๕-๔๔. 

     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases)  
     ของสํานักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่าง ๆ : SpringerLink (http://www.springerlink.com/ 
     home/main.mpx) 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ตํารา  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
      เรื่องท่ี  ๑ เกรียงศักด์ิ  พราหมณพันธุ์. (๒๕๕๔). ภัยพิบัติ. ชลบุรี : บางแสนการพิมพ์ (๒๙๐หน้า).   
    ตําราวิชา  ๘๗๕๑๙๖ ภัยพิบัติ และใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
     หนึ่งภาคการศึกษา (ใช้สอนต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ศูนย์เบตง  จังหวัดยะลา) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการ ของ  นายเกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
    
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  ของ  นายเกรียงศักด์ิ  พราหมณพันธุ์ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๒๑- 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  ของ  นายเกรียงศักด์ิ  พราหมณพันธุ์ โดยขอให้ผู้ขอกําหนด 
  ตําแหน่งทางวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน กพอ. ๐๓  
  และวารสารท่ีตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่องท่ี ๒ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๕.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายภานุ  สรวยสุวรรณ    
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 
 ด้วย  นายภานุ  สรวยสุวรรณ   พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา   

เลขประจําตําแหน่ง  ๙๓๗๑  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงาน 
ทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาทัศนศิลป์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
      (เคยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ประจํา คณะมนุษยศาสตร์ 
       และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยปฏิบัติงานสอน 
       ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นเวลา ๑ ปี และต้ังแต่ 
       ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๓ ปี รวมเวลาท่ีปฏิบัติงาน  
       ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นระยะเวลา ๔ ปี) 
      รวมปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘  ปี  ๙  เดือน 
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ศ.ม.  (จิตรกรรม) ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 ศ.บ.  (จิตรกรรม) ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
  

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  ภานุ  สรวยสุวรรณ. (๒๕๕๕). การวิเคราะห์สุนทรียภาพในพระพุทธรูปสุโขทัย 
   ด้วยหลักการทางทัศนศิลป์. Veridian D-Journal, ๕(๑), ๒๑-๔๔. 

    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  ภานุ  สรวยสุวรรณ. (๒๕๕๕). วิเคราะห์ภาพเรือนร่างในผลงานจิตรกรรมของ John Currin.  
   วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๑(๑), ๖๗-๙๖. 

    (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



-๒๒- 
 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการ ของ นายภานุ  สรวยสุวรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย การพิจารณาตําแหน่ง 
ทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาทัศนศิลป์  ของ  นายภานุ  สรวยสุวรรณ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาทัศนศิลป์  ของ  นายภานุ  สรวยสุวรรณ โดยขอให้ผู้ขอกําหนด 
  ตําแหน่งทางวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน กพอ. ๐๓ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๕.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวภัทรมน  สาตรักษ์    
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
 ด้วย  นางสาวภัทรมน  สาตรกัษ์   พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา 

เลขประจําตําแหน่ง  ๙๐๔๒๐  สังกัดภาควิชานิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิติศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  
      (เคยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา  
      สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  โดยปฏิบัติงานสอน 
      ในระดับปริญญาตรี เป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน) 
      รวมปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕  ปี  ๑๐  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 LLM. (Law)  ๒๕๔๙  University of Sheffield, United Kingdom 
 น.บ.  (นิติศาสตร์) ๒๕๔๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
  
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖  
  



-๒๓- 
เสนอผลงานทางวิชาการ  

 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ภัทรมน  สาตรักษ์. (๒๕๕๕). ผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายต่อนโยบายการจ้าง 
     แรงงานของสหภาพยุโรป : ความท้าทายจากการขยายสมาชิกภาพ. วารสารการเมือง  
     การบริหาร และกฏหมาย, ๔(๓). ๕๗-๘๘.  

    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
      เรื่องท่ี  ๑ ภัทรมน  สาตรักษ์. (๒๕๕๕). ข้อสังเกตและคําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีนักกฎหมายควรรู้.  
     วารสารบทบัณฑิตย์, ๖๘ (๓), ๑๖๒-๑๗๒. 

     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  

 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นางสาวภัทรมน  สาตรักษ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ของ นางสาวภัทรมน  สาตรักษ์ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ของ นางสาวภัทรมน  สาตรักษ์  โดยขอให้ผู้ขอกําหนด 
  ตําแหน่งทางวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน กพอ. ๐๓ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
   

   ๔.๑.๕.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวรุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

 ด้วย  นางสาวรุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา   
เลขประจําตําแหน่ง  ๔๑๗-๒๕๕๑  สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



-๒๔- 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา   เม่ือวันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑    
       ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔  ปี  ๒  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ร.ด. (รัฐศาสตร์) ๒๕๕๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 ร.ม. (การปกครอง) ๒๕๔๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 ร.บ. (การปกครอง) ๒๕๔๐  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
  

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข. (๒๕๕๕). มโนทัศน์ฮาบิตุสกับการแก้ปัญหาทวินิยมโครงสร้าง 

    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

  และตัวแสดง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, ๔(๓), ๓๗๙-๔๐๙. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข. (๒๕๕๕). การโหยหาอดีต : ความเป็นอดีตในสังคมสมัยใหม่.  
    วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, ๔(๒), ๕๙-๘๙. 

    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นางสาวรุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   
ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์  ของ  นางสาวรุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์  ของ  นางสาวรุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข  โดยขอให้ผู้ขอกําหนด 
  ตําแหน่งทางวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน กพอ. ๐๓ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๒๕- 
 

   ๔.๑.๕.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายยอดย่ิง  ธนทวี   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
 
  ด้วย  นายยอดยิ่ง  ธนทวี  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  

เลขประจําตําแหน่ง ๙๔๔๐  สังกัดสํานักงานคณบดี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา   เม่ือวันท่ี  ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗   
       ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘  ปี  ๓  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Finance) ๒๕๕๓  University of Bath, U.K. 
 M.S.M. (Finance) ๒๕๔๓  Purdue University, U.S.A.  
 วศ.บ. (ไฟฟ้า) ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเทศไทย  
  
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Thanatawee, Y. (2011). Life-cycle theory and free cash flow hypothesis :  
     Evidencde from dividend policy in Thailand. International Journal of Financial  
   Research, 2(2) : 52-60. 

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

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
      เรื่องท่ี  ๑ ยอดยิ่ง  ธนทวี. (๒๕๕๔). การซ้ือหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
     แห่งประเทศ. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ๖ (๒), ๑-๑๑. 

     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  

 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการ ของ  นายยอดย่ิง  ธนทวี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
 
 



-๒๖- 
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ของ  นายยอดยิ่ง  ธนทวี   
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ของ  นายยอดยิ่ง  ธนทวี  โดยขอให้ผู้ขอกําหนด 
  ตําแหน่งทางวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน กพอ. ๐๓ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

   ๔.๑.๕.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสุชนนี  เมธิโยธิน  
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    

 
  ด้วย  นางสาวสุชนนี  เมธโิยธิน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา   

เลขประจําตําแหน่ง ๙๐๓๘๖  สังกัดสํานักงานคณบดี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา   เม่ือวันท่ี  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
       ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒  ปี  ๑๑  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 บธ.ด. (การตลาด)  ๒๕๕๒   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ประเทศไทย 
 บธ.ม. (การจัดการ)  ๒๕๔๗   มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ประเทศไทย 
 ศ.บ.  (เศรษฐศาสตร์)  ๒๕๔๓   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประเทศไทย 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุชนนี เมธิโยธิน. (๒๕๕๕). การรับรู้ของเกษตรกรเก่ียวกับความสําคัญและกระบวนการ 
     ดําเนินการของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ 
     ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่. วารสารการจัดการสมัยใหม่, ๑๐(๒). ๒๐-๒๙.  

    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 



-๒๗- 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุชนนี เมธิโยธิน. (๒๕๕๕). กลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน. วารสารนักบริหาร, ๓๒(๓), ๑๒๗-๑๓๓.   

    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 

 เรื่องท่ี  ๒ สุชนนี เมธิโยธิน. (๒๕๕๕). กลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน สําหรับธุรกิจนําเท่ียวแบบ OUTBOUND.  
      วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ๗(๑), ๑-๘.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการ ของ  นางสาวสุชนนี  เมธิโยธิน  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ของ  นางสาวสุชนนี  เมธิโยธิน 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ของ  นางสาวสุชนนี  เมธิโยธิน  โดยขอให้ผู้ขอกําหนด 
  ตําแหน่งทางวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน กพอ. ๐๓ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
๔.๑.๖ การจัดต้ังส่วนงาน   

   ๔.๑.๖.๑  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  3/2556  เม่ือวันท่ี  
5  มีนาคม  พ.ศ.  2556  ได้เห็นชอบโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาวิทยาเขตสระแก้ว  มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจไทย – อาเซียน  คู่ขนาน  3  จังหวัด  ประเทศกัมพูชา (24 มหาวิทยาลัย)  และมหาวิทยาลัย 
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเขียนโครงการของบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้วตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 0771/2556  ลงวันท่ี  21  มีนาคม  พ.ศ.  2556  ซ่ึงคณะกรรมการฯ  ประชุมเม่ือวันท่ี   
23  เมษายน  พ.ศ.  2556  และมีมติให้ดําเนินการ  ดังนี้ 



-๒๘- 
1. จัดทําแผนแม่บทของวิทยาเขตสระแก้ว 10 ปี(Master  Plan)    
2. จัดทําแผนปฏิบัติการปี 2558 – 2561 (Action  Plan)   
3. พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้มีความสมบูรณ์แบบ 
4. ควรแยกคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ออกจากกัน 
5. จัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บรรพต  วิรุณราช  ดําเนินการ    
จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการเขียนโครงการของบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา   

วิทยาเขตสระแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรพต  วิรุณราช  จึงดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการจัดต้ัง 
คณะพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี  0938/2556  ลงวันท่ี 18 เมษายน   
พ.ศ.  2556  และได้ยกร่างโครงการจัดต้ังคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี  เพ่ือจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ
และการบัญชี  โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

1. จัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เป็นส่วนงานตามมาตรา 9 (3)  มีภาระหน้าท่ี  
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา  วิจัย  และบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร์   
และการบัญชี  โดยจัดต้ังในวิทยาเขตสระแก้ว 
  2.  การดําเนินงานในระยะแรกวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จะเป็นส่วนงานพ่ีเลี้ยง 
  3.  วัตถุประสงค์การจัดต้ัง 

3.1  เพ่ือสร้างบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

3.2  เพ่ือบริการงานวิจัย  งานสร้างสรรค์ทางด้านบริหารธุรกิจให้แก่คนไทยและ 
คนอาเซียน 

3.3  เพ่ือบริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจให้แก่คนไทยและคนอาเซียน 
3.4  เพ่ือสร้างนักธุรกิจและการจัดการให้เป็นคนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และธํารงไว้ 

ซ่ึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและศิลปะอาเซียน  และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  4.  ขอแบ่งหน่วยงานภายในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ออกเป็น 
  4.1  สํานักงานคณบดี 
   4.2  สํานักงานจัดการศึกษา 
  4.3  ศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ 
  4.4  ศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาการบริหารจัดการ 

5. หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
 5.1  ในระยะแรกเปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการ  และสาขาวิชาภาษาธุรกิจ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  และหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ 
และจะเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระยะต่อไป 



-๒๙- 
 

6. เป้าหมายการผลิตบัณฑิต 
                

รายการ ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

จํานวนนิสิตรับเข้า 240 480 510  520 590  
1. สาขาวิชาการจัดการ 240  240  240  240  240  
- การจัดการธุรกิจท่ัวไป 80 80 80 80 80 
- ธุรกิจระหว่างประเทศ 80 80 80 80 80 
- การตลาด 80 80 80 80 80 
2. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ - 240  240  240  240  
- ภาษาจีน - 60 60 60 60 
- ภาษากัมพูชา - 60 60 60 60 
- ภาษาเวียดนาม - 60 60 60 60 
- ภาษาอังกฤษ - 60 60 60 60 
3. สาขาวิชาการบัญชี - - 30 40   50  
3. หลักสูตรนานาชาติ - - - - 60  
- ธุรกิจระหว่างประเทศ - - - - 20 
- การจัดการธุรกิจ - - - - 20 
- โลจิสติกส ์ - - - - 20 
จํานวนนิสิตท้ังหมด 240 720 1,230 1,750 2,100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - - - ๒๔๐ 240 
  

7. ทรัพยากรท่ีมีอยู่และความต้องการเพ่ิม 
6.1  บุคลากร 
 

ตําแหน่งพนักงาน จํานวนท่ีมีอยู่
ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

1.  คณาจารย์  - 15 - 3 - - 
2.  พนักงานสนับสนุน
วิชาการ 

- 3 - 3 3 3  

รวม - 18 - 6 3 3 
 
  6.2  อาคารสถานท่ี  ใช้อาคารเรียนท่ีมีอยู่ของวิทยาเขตสระแก้ว  คือ  อาคารเรียนรวม
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมภ์  และอาคารเทียนทอง 
 6.3  ครุภัณฑ์  ใช้ครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมร่วมกับวิทยาเขตสระแก้ว 



-๓๐- 
 

7.  รายรับ – รายจ่าย 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖2 

รายรับ 6.7200  20.6600  35.4400  50.0000  63.5200  70.3200  
รายจ่ายรวม 13.4718  24.3346  36.1397  48.1818  59.1831  64.7223  
รายรับสูง/ต่ํากว่า
รายจ่าย 

-6.7158 -3.6746  -0.6997  1.8182  4.3369  5.59977  

คิดเป็นร้อยละ -100.47  -17.79  -1.97  3.64  6.83  7.96  
 

จากการวิเคราะห์โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  วิทยาเขตสระแก้ว 
กองแผนงานเห็นสมควรนําเสนอเพ่ือพิจารณาจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เป็นส่วนงาน 
ตามมาตรา ๙(๓)  โดยมีเหตุผลดังนี้ 

1. รองรับนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในยุทธศาสตร์ท่ี 8  
การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  ซ่ึงจังหวัดสระแก้วจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีรองรับการย้ายฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

2. รองรับการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านป่าไร่  จังหวัดสระแก้ว  ตามข้อเสนอของ 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน  และจังหวัดสระแก้วได้เสนอพ้ืนท่ีบ้านหนองเอ่ียน  ตําบลท่าข้าม  อําเภออรัญ
ประเทศ  ตรงข้ามกับ  บ้านสตึงบท  จังหวัดบันเตียเมียนเจย  ประเทศกัมพูชา  เพ่ือพัฒนาให้เป็น 
จุดผ่านแดนถาวร  รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้  ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภาคลุ่มแม่น้ําโขง   
6  ประเทศ  โดยท่ีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้มีมติให้ศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้รายงานต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือวันท่ี 31  
มีนาคม  พ.ศ.  2556 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย(BUU 2020)  กลยุทธ์ความโดดเด่น 
ในอาเซียน    

4. การขยายงานในวิทยาเขตสระแก้ว  จะทําให้วิทยาเขตมีจํานวนนิสิตเพ่ิมข้ึน  จะส่งผล 
ต่อความสามารถในการเลี้ยงตัวเอง  และรองรับการพัฒนาวิทยาเขตสระแก้วให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา  เนื่องจาก
จังหวัดสระแก้วอยู่ติดชายแดน  และเป็นจังหวัดท่ีจะได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

5. ในระยะแรกของการดําเนินงานจะมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ  แต่หากรับนิสิตได้ตามแผน 
จะเริ่มเลี้ยงตัวเองได้ในปีท่ี 4 
  โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  วิทยาเขตสระแก้ว  ได้รับความเห็นชอบ 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  5/2556  เม่ือวันท่ี  ๗  พฤษภาคม   
พ.ศ.  2556  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  วิทยาเขตสระแก้ว  ในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2556  เม่ือวันจันทร์ท่ี  17  มิถุนายน  พ.ศ.  2556   
   (รายละเอียดของโครงการฯ ดังแนบ) 
 



-๓๑- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 1.  โครงการจัดต้ัง “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี”  มีภาระหน้าท่ี  
  “จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา  วิจัย  และบริการวิชาการ 
  ด้านบริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี”  
 ๒.  ในระยะแรกจะยังไม่ประกาศจัดต้ังเป็นส่วนงานตามมาตรา ๙(๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา แต่ขอดําเนินงานในลักษณะโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
  ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีความพร้อม    
 3.  เม่ือมีความพร้อมและเสนอขอจัดต้ังเป็นส่วนงานตามมาตรา ๙(๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ในวิทยาเขตสระแก้ว   
 4.  หากเห็นชอบตามข้อ ๑, ๒, และ 3  เห็นสมควรให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบโครงการจัดต้ัง “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี”  มีภาระหน้าท่ี  
  “จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา  วิจัย  และบริการวิชาการ 
  ด้านบริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี”  
 ๒.  ในระยะแรกจะยังไม่ประกาศเป็นส่วนงานตามมาตรา ๙(๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา แต่จะดําเนินงานในลักษณะโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
  ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีความพร้อม ท้ังนี้ให้มีการบริหารจัดการเช่นเดียวกับส่วนงาน    

ตามมาตรา ๙(๓)   
 ๓.  เม่ือมีความพร้อมแล้วจะเสนอขอจัดต้ังเป็นส่วนงานตามมาตรา ๙(๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ในวิทยาเขตสระแก้ว   
 ๔.  มอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
     

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  
คือ เปลี่ยนอาจารย์ลําดับท่ี ๒  จาก  นางนลินี  บําเรอราช  เป็น  นายปริญญา  ทองสอน 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
   คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  



-๓๒- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔    

 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๒ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  
    (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิสาขาวิชา ให้เหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปิดดําเนินการ โดยเปลี่ยนอาจารย์ลําดับท่ี ๔  
จาก ดร.สมชาย  ชุณหรัศม์ิ เป็น ดร.ทนุสิทธิ์  สกุณวัฒน์  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี  ๑๕ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๓ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
    (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิสาขาวิชา ให้เหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปิดดําเนินการ โดยเปลี่ยนอาจารย์ 
ลําดับท่ี ๔ จาก ดร.สมชาย  ชณุหรัศม์ิ เป็น ดร.ทนุสิทธิ์  สกุณวัฒน์  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 



-๓๓- 
 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี  ๑๕ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
   ๔.๒.๑.๔ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ณ หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 
 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ.(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี  
โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ เพ่ือปรับเปลี่ยนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิสาขาวิชา  
ให้เหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปิดดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑.  ลําดับท่ี ๑ จาก ดร.ฤทธี  ชูเกียรติ  เป็น  ดร.พิมพ์รําไพ  พันธุ์วิชาติกุล  
 ๒.  ลําดับท่ี ๓ จาก ดร.พิมพ์รําไพ  พันธุ์วิชาติกุล เป็น ดร.นพดล  เดชประเสริฐ  
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี  ๑๕ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ. 
(นนทบุรี) จังหวัดนนทบุรี 



-๓๔- 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หน่วยสอนสํานักงาน ก.พ.(นนทบุรี)  
  จังหวัดนนทบุรี  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๕ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ เปลี่ยนอาจารย์ลําดับท่ี ๑  
จาก  นางสาวธนาวดี  เพชรยศ  เป็น  นายวิศณุ  บุญรอด  เปลี่ยนอาจารย์ลําดับท่ี ๔ จาก นายสุพจน์   
ศิริเสนาพันธ์  เป็น  นายเอกชัย  สุธีรศักด์ิ  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๐ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 

และการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  แก้ไขรหัสวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ 
  ๒.  เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ 
  ๓  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๒ จาก นางนลินี  บําเรอราช   
เป็น  นายปริญญา  ทองสอน  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 



-๓๕- 
 
 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี) เสนอการปรับปรุงแก้ไข 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผล 
ในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  เพ่ือแก้ไขหน่วยกิตให้สอดคล้องกัน 
  ๒.  เพ่ิมรายวิชาในแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๕ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 



-๓๖- 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  และระดับ  บัณฑิตศึกษา  

 จํานวน ๑,๑๕๐ คน (เพ่ิมเติม) 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) กําหนดอํานาจหน้าท่ีของ 
สภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
บัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ 
ท้ังจํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา ผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีได้รวบรวมจาก 
คณะต่าง ๆ ซ่ึงคณะ ฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จํานวน ๑,๑๕๐ คน (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปริญญาตรี ๑๗๑ ๑๙ ๑๙๐ 
 ปริญญาโท ๔ ๗ ๑๑ 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี ๖๔๖ ๑๖๒ ๘๐๘ 
 ปริญญาโท ๑๘ ๑๑๐ ๑๒๘ 
 ปริญญาเอก ๑๐ ๓ ๑๓ 
  รวมท้ังส้ิน ๘๔๙ ๓๐๑ ๑,๑๕๐ 

    

   ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ถึงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๑,๑๕๐ คน 
 
มติ               ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๑,๑๕๐ คน                                             

และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 



-๓๗- 
 ๕.๒  ผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๒๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อ ๗  กําหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซ่ึงอธิการบดีแต่งต้ัง ประกอบด้วย 
 (๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน ๑ คน  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสภาวิชาการ ซ่ึงกรรมการสภาวิชาการ 

  เลือกกันเอง จํานวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้แทนคณบดี ซ่ึงคณบดีในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 

  เลือกกันเอง กลุ่มสาขาวิชาละ ๒ คน  เป็นกรรมการ 
(๕)  ผู้แทนผู้อํานวยการสถาบัน และสํานัก ซ่ึงผู้อํานวยการสถาบัน และสํานัก  
 เลือกกันเอง จํานวน ๒ คน       เป็นกรรมการ 
(๖)  ผู้ช่วยอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน ๑ คน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๗)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี แต่อาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ 

 ซ่ึงคณะกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  (๑)  กําหนดนโยบายการวิจัย  เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 (๒)  วางระบบ  กลไก  และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 (๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 (๔)  พิจารณากลั่นกรองระเบียบ  ประกาศ  หรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการวิจัย 
 (๕)  เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพ่ือทําการใด ๆ อันอยู่ภายใต้อํานาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการ 

(๖)  พิจารณาความก้าวหน้าทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 (๗)  ให้คําปรึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดี  หรือสภาวิชาการหรือสภามหาวิทยาลัย 
มอบหมาย 
  ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการขอให้กรรมการสภาวิชาการเลือกผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ 
เป็นคณะกรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาเลือกผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบการเลือกผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการวิจัย   

มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงผลการเลือกผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการเป็นกรรมการวิจัย   
  มหาวิทยาลัยบูรพา คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    
 



-๓๘- 
 ๕.๓  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 
 
          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 
วันอังคารท่ี  ๒๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


