
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  

วันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ช้ัน ๙  อาคาร ภปร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี 
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 ๓. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   มีรัตน์  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ   
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง  กรรมการ  
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๙. ดร.บุญรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์   ธระเสนา  กรรมการ 
   คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  กรรมการ  
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๑๖.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
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๑๗.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   ยาวะประภาษ      
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร    
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล    

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย   
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
  ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย    
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์   คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
 ๒. ดร.อภิชาติ  คณารัตนวงศ์   คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
 ๓. นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ      คณะแพทยศาสตร์ 
 ๔. นางเวธกา  กลิ่นวิชิต   คณะแพทยศาสตร์ 

๕. นายกิติคุณ    วงศ์ชนะ   กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 
  วันอังคารท่ี  ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี 
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 
  
วาระที่ ๓   เร่ืองสืบเนื่อง 
  -  ไม่มี - 
  
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑.๑ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอน 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

คณะการจัดการและการท่องเท่ียวเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร คือ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ๑.  สามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และยึดม่ันในจรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
  ๒.  สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการจัดการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ระดับสากล ภูมิภาค 
ประเทศและท้องถ่ิน นําองค์ความรู้ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  ๓.  สามารถสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๔.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  โครงสร้างหลักสูตร  
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

  แบบ ๑.๑  ๔๘  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 

   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  ไม่น้อยกว่า  ๖๐  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
- หมวดวิชาพ้ืนฐาน   ๑๕  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 

   - ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
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แบบ ๒.๒  ไม่น้อยกว่า  ๘๔  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
- หมวดวิชาพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๒๗  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 

   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนการเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บ โดยควรมี activity based 
  ๑.๒ ควรเพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับ information  
  ๑.๓ ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับ research based ในหลักสูตรให้ชัดเจน 
  ๑.๔ หน้า ๑๒  รายวิชา ๖๖๒๗๐๒  ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ คําว่า  
   “Strategic management” แก้ไขเป็น “Strategic Management”   
   โดยชื่อภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรนําหน้าตัวใหญ่ และขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
   ท้ังเล่มหลักสูตร 
  ๑.๕ หน้า ๑๖  รายวิชา ๖๖๘๗๐๔  ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  
   จาก “Cross-Cultural” เป็น “Cross-cultural” และขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
   ท้ังเล่มหลักสูตร 
  ๑.๖ หน้า ๒๘  ให้ตัดอาจารย์ประจําลําดับท่ี ๖ ออก 
  ๑.๗ หน้า ๑๑  ให้พิจารณาทบทวนโครงสร้างหลักสูตรแบบ ๒.๒ 
  ๑.๘ ให้พิจารณาทบทวนการจัดรายวิชาให้ตอบรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
   และควรบูรณาการรายวิชา 
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  ๑.๙ ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชา คําว่า “ชั้นสูง” เป็น “ข้ันสูง” โดยขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
   ท้ังเล่มหลักสูตร 
  ๑.๑๐ หน้า ๘-๙  ให้ตัดข้อความ “มีความกระตือรือร้น ความสนใจในแสวงหาความรู้ใหม่” ออก 

๒.  เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

          ๔.๑.๑.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
            สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
            ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 คณะการจัดการและการท่องเท่ียวเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แบบ ๒.๑ จํานวนประมาณ ๑๐ คน (รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้
ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
  สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แบบ ๒.๑ จํานวนประมาณ ๑๐ คน 
 โดยขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 

๒.  เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
          หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

คณะแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร คือ เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 

๑.  มีความรู้ ทักษะ ความชํานาญท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน สามารถให้การดูแลผู้ป่วย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพของแพทยสภา 



-๖- 
  ๒.  มีความรู้ ความสามารถในการคิดค้นและแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทําวิจัยเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและการพัฒนาในสาขาวิชาชีพ 
  ๓.  มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ สามารถติดต่อสื่อสาร
ทํางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.  มีความพร้อมท้ังคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ท่ีดี มีภาวะผู้นําในการส่งเสริม
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  ๕.  สามารถค้นคว้า แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การแพทย์เชิงประจักษ์ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยกระบวนการวิจัย 

 โครงสร้างหลักสูตร  
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

  แผน ก แบบ ก ๒   ไม่น้อยกว่า   ๔๘  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาบังคับ   ๓๔  หน่วยกิต 

   - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๒  หน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้ปรับแก้คําอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี  
  ๑.๒  ให้เพ่ิมรายวิชาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อ ๔  มีความพร้อมท้ังคุณธรรม จริยธรรมและ 
   จรรยาบรรณทางการแพทย์ท่ีดี มีภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตน 
   อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  ๑.๓ ให้ปรับแก้จํานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาให้ถูกต้อง 



-๗- 
  ๑.๔ หน้า ๑๙ ข้อ ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  ให้จัดแบบ Module 
   ๑.๕ มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทางเลือกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   โดยให้สํารวจความต้องการของผู้เรียน   
  ๑.๖ คําอธิบายรายวิชา pre-clinic ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับจรรยาบรรณ  
   และจริยธรรมวิชาชีพ  

๒.  เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๑.๑.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
            ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 คณะแพทยศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น            
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวน ๑๕ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)    
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น             
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น 
               ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 

๒.  เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑.๒ หน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง 
 ๔.๑.๒.๑ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
        จํานวน ๓ หน่วยสอน 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์             
จํานวน ๓ หน่วยสอน ดังนี้ 



-๘- 
 ๑.  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง                                                            
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  มีนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่ จํานวน ๕๘ คน   
 ๒.  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง                                                                       
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  มีนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่ จํานวน ๔๑ คน 
 ๓.  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  มีนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่ จํานวน ๓๑ คน 
 โดยมีเหตุผลในการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒  
โดยคณะฯ ยังจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่จะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด                                              
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ ธันวาคม         
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. การปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๓ หน่วยสอน ดังนี้ 

 ๑.๑  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง  
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๑.๒  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง                                                                       

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๑.๓  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๓ หน่วยสอน 
  ดังนี้ 

๑.๑  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง  
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑.๒  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง                                                                       

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑.๓  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.  คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  



-๙- 
 
๔.๑.๓ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

   ๔.๑.๓.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    จํานวน ๑๙๓  คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) กําหนดอํานาจและหน้าท่ีของ 
สภาวิชาการไว้ว่า “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย”  ดังนั้นข้ันตอนการดําเนินการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาจึงต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีได้รวบรวม 
จากคณะ/ วิทยาลัยต่างๆ ซ่ึงคณะ/ วิทยาลัย และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จํานวน ๑๙๓  คน  ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี ๓๐ ๗๙ ๑๐๙ 

 ปริญญาโท ๒ ๑๘ ๒๐ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี ๕ ๖ ๑๑ 

 ปริญญาโท ๔ ๔๙ ๕๓ 

  รวมท้ังส้ิน ๔๑ ๑๕๒ ๑๙๓ 
   
  

 ข้อมูล ณ วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 คณะกรรมการประจําคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๑๙๓  คน 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๑๙๓  คน 

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๔.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน์                                   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
 

 ด้วย  นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เลขประจํา 
ตําแหน่ง  ๗๘๕-๒๕๕๓  สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



-๑๐- 
 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๒  ปี  ๗  เดือน 
 คุณวุฒิ         ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D.   ๒๕๕๐  The Pennsylvania State University, 
  (Materials Science and Engineering)     USA 
 วท.ม. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)  ๒๕๓๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  ๒๕๓๗  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
  

  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  พัชร์ชานันท์ ไชยวรรธ์ณ, วิศวฒัน์ สกุลศักด์ินิมิต, เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล และ พรเพ็ญ อาทร

กิจวัฒน์. (๒๕๕๕). การสังเคราะห์ฟิล์มพอลิยูรีเธนจากน้ํามันสกัดของเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์. 
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๗(๒), ๘๒-๘๙. 

     (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 

     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒  กนกวรรณ ประมวล, พัชร์ชานันท์ ไชยวรรธ์ณ, เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล และ พรเพ็ญ อาทร 
  กิจวัฒน์. (๒๕๕๕). สมบัติทางความร้อนของซัลโฟเนเต็ด พอลิสไตรีน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา,    

๑๗(๒), ๑๕-๒๑. 
     (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มท่ี ๑  

     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 
     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
  

 เรื่องท่ี  ๓ ชัยศักด์ิ อิสโร, วรวุฒิ เมืองรัตน์ และ พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์. (๒๕๕๕). วสัดุผสมของท่อนาโน  
คาร์บอนแบบผนังหลายชั้นชนิดดัดแปรกับวัสดุไอโอโนเมอร์เพ่ือการประยุกต์ใช้ในการตรวจจับแก๊ส. 
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๗(๒), ๒๘-๓๗. 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มท่ี ๑ 
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 

    ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์. (๒๕๕๖). การเคลื่อนไหวทางไดอิเล็กทริกของพอลิเมอร์.  
   วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๘(๒), ๒๘๘-๒๙๔. 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 



-๑๑- 
    ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)    
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ     
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่า สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ประเมินผลการสอนของ นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน์ 
(เอกสารประกอบการสอน วิชา  ๓๐๓๔๗๔  เคมีของพอลิเมอร์)  แล้วเห็นว่า  นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน์ 
เป็นผู้มีความชํานาญในการสอน  มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  ของ นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน์   
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
        
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  ของ นางสาวพรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน์   
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๔.๒  พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ 
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 
 ด้วย  นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เลขประจํา 

 ตําแหน่ง  ๙๐๑๓๗  สังกัดสํานักงานคณบดี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
  เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๗  ปี  ๒  เดือน 
 
 



-๑๒- 
 คุณวุฒิ         ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ed.D.(Professional Development) ๒๕๕๑  Victoria University, Australia 
 M.B.A. (Marketing)  ๒๕๔๔  Victoria University, Australia 
 บช.บ. (การบัญชี)  ๒๕๓๓  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย  
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Lertputtarak, S. (2012). The Influence of HR, IT and Market Knowledge  
    Competencies on The Performance of HR Managers in Food Exporting  
    Companies in Thailand. International Business Research, 5(1), 87-97. 

    (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป    
     (Indexing and Abstracts databases): SCOPUS (http://www.scopus.com) 
     มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 
 เรื่องท่ี  ๒  Lertputtarak, S. (2012). The relationship between destination image, food image  
   and revisiting Pattaya, Thailand. International Journal of Business and Management,  
   7(5), 111-122. 

    (วารสารวิชาการระดับนานาชาติ Social Science Research Network    
     (http://papers.ssm.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 
     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)     
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

    
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  ศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์. (อยู่ระหว่างตีพิมพ์). การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบําบัดรักษา.  
   วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ๘(๒). 
  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ท่ี ศธ ๖๖๒๗.๑/๔๑๒๑ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มท่ี ๒  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 

     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่า สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 
 



-๑๓- 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ 
(เอกสารประกอบการสอน วิชา ๔๕๔๖๐๒ การวิจัยการจัดการและการให้คําปรึกษา) แล้วเห็นว่า นางสาวศรัณยา             
เลิศพุทธรักษ์ เป็นผู้มีความชํานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรากฏว่า มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

   ๔.๑.๔.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายโกเมศ  อัมพวัน 
               เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
               สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 ด้วย  นายโกเมศ  อัมพวัน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เลขประจํา 

 ตําแหน่ง  ๓๙๐-๒๕๕๐ สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มีความประสงค์เสนอผลงาน 
      ทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๒  ปี  ๓  เดือน 
 คุณวุฒิ         ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ๒๕๕๔  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ๒๕๔๘  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



-๑๔- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Amphawan, K. (2013). An efficient suffix-sharing trie structure for dictionary lookup.  
   In Proceedings of the 7th Asia international conference on mathematical modeling  
   and computer simulation (pp. 179-184). Khon Kaen University, Thailand. 
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๒  Amphawan, K. & Surarerks, A. (2013). An efficient method for constructing dictionary  
    based on decompounding words technique. In Proceedings of the 17th international  
    Annual Symposium on Computational Science and Engineering (pp. 250-255). 
     Kuala Lumper, Malaysia. 
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๓  Amphawan, K. & Lenca, P. (2013). Mining top-k frequent-regular patterns  
    based on user-given trade-off between frequency and regularity. In Proceedings  
   of the 6th international conference on advances in information technology  
   (pp. 1-12). Bangkok, Thailand. 

     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายโกเมศ  อัมพวัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
แล้วเห็นว่า สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายโกเมศ  อัมพวัน 
(เอกสารประกอบการสอนวิชา  ๓๒๑๔๕๒  การออกแบบคลังข้อมูล)  แล้วเห็นว่า  นายโกเมศ  อัมพวัน 
เป็นผู้มีความชํานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายโกเมศ  อัมพวัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรากฏว่า มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
   
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ของ  นายโกเมศ  อัมพวัน  
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
  



-๑๕- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ของ  นายโกเมศ  อัมพวัน 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  
    ๔.๑.๔.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายกัมปนาท  หวลบุตตา   
                เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
                สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 

 ด้วย  นายกัมปนาท  หวลบุตตา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เลขประจํา 
 ตําแหน่ง  ๔๐๔-๒๕๕๐  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
  เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๒  ปี  ๗  เดือน 
 คุณวุฒิ         ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย   
 ภ.บ. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)  ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Huanbutta, K., Cheewatanakornkool, K., Terada, K., Nunthanid, J. &Sriamornsak, P. 

(2013). Impact of salt form and molecular weight of chitosan on swelling and drug 
release from chitosan matrix tablets. Carbohygrate Polymers, 97(1), 26-33. 

     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases)  
    ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 

   (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ กัมปนาท  หวลบุตตา และธนิกานต์  แสงนิ่ม. (๒๕๕๖). การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ท่ีได้จาก 
   ทรัพยากรทางทะเลในทางเภสัชกรรม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๘(๒), ๒๖๓-๒๗๓.   
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มท่ี ๑  

     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 
     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 



-๑๖- 
 เรื่องท่ี  ๒  Huanbutta, K., Terada, K., Sriamornsak, P.& Nunthanid, J. (2013). Advanced  
   technologies for assessment of polymer swelling and erosion behaviors in  
   pharmaceutical aspect. European Journal of Pharmaceutics and  
   Biopharmaceutics, 83(3), 315-321.  
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases)  
    ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 

   (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายกัมปนาท  หวลบุตตา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖  แล้วเห็นว่า สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ สาขาวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายกัมปนาท  หวลบุตตา 
(เอกสารประกอบการสอน วิชา  ๗๙๑๓๒๒  เภสัชกรรม ๓)  แล้วเห็นว่า  นายกัมปนาท  หวลบุตตา 
เป็นผู้มีความชํานาญในการสอน  มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายกัมปนาท  หวลบุตตา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
   
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ของ  นายกัมปนาท  หวลบุตตา 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
  

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ของ  นายกัมปนาท  หวลบุตตา 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

๔.๑.๕ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ 
   ๔.๑.๕.๑ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกล่ันกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.  
    จํานวน ๑ ฉบับ  ได้แก่ “วารสารการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา”  
 

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖   ลงวันท่ี  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล 



-๑๗- 
 
ตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
   ในการนี้คณะการจัดการและการท่องเท่ียว มีความประสงค์เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ สําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  จํานวน ๑ ฉบับ  ได้แก่ 
       ๑. วารสารการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ISSN 2286-8399 
       คณะการจัดการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยบูรพา  
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบวารสารการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ISSN 2286-8399 แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบวารสารการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ISSN 2286-8399  
ในข้ันต้นแล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ          
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ ๑.  พิจารณาวารสารการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ISSN 2286-8399  
        เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer review) 
                     ๒.  นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองวารสารการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ISSN 2286-8399 เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer review) 
 ๓.  แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสารการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
       ISSN 2286-8399 เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer review) 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
   ๑.  ให้ความเห็นชอบวารสารการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ISSN 2286-8399  
        เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer review)  ตามประกาศ ก.พ.อ.  
    เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖   
    ลงวันท่ี  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ ๓ โดยให้ปรับแก้ตําแหน่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    ดร.สมบัติ  ธํารงสินถาวร เป็น “บรรณาธิการบริหารวารสาร” 
                     ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองวารสารการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ISSN 2286-8399 เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer review) 
 ๓.  แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสารการจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
       ISSN 2286-8399 เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer review) 
 

 

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว) 

          ๔.๒.๑.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  ตามท่ีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ขอเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษ 
จํานวน ๒ รายวิชา  โดยไม่นับหน่วยกิต  แทนรายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ดังนี้ 



-๑๘- 
 
 
 เดิม 
 รายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา  จํานวน ๒ รายวิชา  ดังนี้ 

 ๑.  ๙๙๙๐๖๓ การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
  English Reading for Graduate Research   

 ๒.  ๙๙๙๐๖๔ การอ่านและเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษ    ๓(๓-๐-๖) 
 Reading and Writing English Research Papers 

 แก้ไขเป็น   
 รายวิชาภาษาอังกฤษของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  จํานวน ๒ รายวิชา  ดังนี้ 
  ๑.  ๘๗๖๘๗๔ การอ่านเพ่ือการวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์  ๒(๒-๐-๔) 
    Reading for Geoinformation Research 
  ๒.  ๘๗๖๘๗๕ การอ่านและเขียนเชิงวิชาการสําหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) 
    Academic Reading and Writing for Geoinformatics 

 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อาจารย์ของคณะฯ ซ่ึงวิชาดังกล่าวนั้น 
การลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) ระบบการให้คะแนนแสดงสัญลักษณ์ S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) I 
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) และ U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 

 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ คือ ให้ตรวจสอบ 
  ความถูกต้องของการสะกดคําในคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง 

๒.  เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
       ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมรายวิชาเลือกเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาส
ศึกษาด้านการค้าในระบบสารสนเทศ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับ
เทคโนโลยีค่อนข้างมาก และมีการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมไปถึงการจัดการการนําเข้าและส่งออก 
ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะมีการทําธุรกรรมทางด้าน e-commerce กันมากข้ึน ส่งผลให้การทํา e-commerce เป็นปัจจัยสําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 



-๑๙- 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ ตุลาคม                        
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร                     
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                         
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  

 ๔.๒.๑.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร  
       ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมรายวิชาเลือกเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาด้าน
การค้าในระบบสารสนเทศ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี
ค่อนข้างมาก และมีการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมไปถึงการจัดการการนําเข้าและส่งออก ซ่ึงมี
แนวโน้มท่ีจะมีการทําธุรกรรมทางด้าน e-commerce กันมากข้ึน ส่งผลให้การทํา e-commerce เป็นปัจจัยสําคัญใน
การดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ ตุลาคม                      
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร ฉบับปี                   
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                                
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๒๐- 
 

 ๔.๒.๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
       ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมรายวิชาเลือกเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาด้าน
การค้าในระบบสารสนเทศ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี
ค่อนข้างมาก และมีการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมไปถึงการจัดการการนําเข้าและส่งออก ซ่ึงมี
แนวโน้มท่ีจะมีการทําธุรกรรมทางด้าน e- commerce กันมากข้ึน ส่งผลให้การทํา e-commerce เป็นปัจจัยสําคัญใน
การดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ ตุลาคม                      
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี                 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                               
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๒.๑.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมรายวิชาเลือกเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาส
ศึกษาด้านการค้าในระบบสารสนเทศ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับ
เทคโนโลยีค่อนข้างมาก และมีการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมไปถึงการจัดการการนําเข้าและส่งออก 
ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะมีการทําธุรกรรมทางด้าน e-commerce กันมากข้ึน ส่งผลให้การทํา e-commerce เป็นปัจจัยสําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ ตุลาคม                  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๒๑- 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                              
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
 ๔.๒.๑.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

       สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และส่ือสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมรายวิชา
เลือกเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาด้านการค้าในระบบสารสนเทศ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีค่อนข้างมาก และมีการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมไปถึงการ
จัดการการนําเข้าและส่งออก ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะมีการทําธุรกรรมทางด้าน e-commerce กันมากข้ึน ส่งผลให้การทํา  
e-commerce เป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ ตุลาคม                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร                         
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                              
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  



-๒๒- 
 

 ๔.๒.๑.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก เพ่ือให้นิสิตมีรายวิชา
เลือกท่ีตนเองสนใจได้มากยิ่งข้ึน และเพ่ิมเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชาให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเฉพาะ
สาขาตรงตามวิชาชีพ ได้แก่ การเพ่ิมรายวิชาท่ีถูกกําหนดตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพควบคุมด้านการควบคุม
มลพิษทางน้ําของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม                 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์               
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                         
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์   
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๒.๑.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
  ตามท่ีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ขอเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษ 
จํานวน ๑ รายวิชา  โดยไม่นับหน่วยกิต  แทนรายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา ดังนี้ 
 เดิม 
 รายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา  จํานวน ๑ รายวิชา  ดังนี้ 

 ๑.  ๙๙๙๐๖๑ การอ่านภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   ๒(๒-๐-๔) 
  English Reading for Graduate Studies 

 แก้ไขเป็น   
 รายวิชาภาษาอังกฤษของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  จํานวน ๑ รายวิชา  ดังนี้ 
  ๑.  ๘๗๖๖๗๔ การอ่านสําหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์   ๒(๒-๐-๔) 
    Reading for Geoinformatics 



-๒๓- 
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อาจารย์ของคณะฯ ซ่ึงวิชาดังกล่าวนั้น 
การลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) ระบบการให้คะแนนแสดงสัญลักษณ์ S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) I 
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) และ U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 

 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
  สภาวิชาการ คือ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคําในคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง 
  และให้ตัดคําว่า “ฝึก” ออกจากคําอธิบายรายวิชา 

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป   
 
 

  
 ๔.๒.๑.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
        ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ได้ตรวจพบความผิดพลาดจากการ
พิมพ์ข้อมูล จํานวนหน่วยกิต และเง่ือนไขรายวิชาของหลักสูตร จึงขอแก้ไขให้ถูกต้อง (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๕ พฤศจิกายน                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                      
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                            
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๒๔- 
 ๔.๒.๑.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ือแก้ไขชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จากความผิดพลาดในการพิมพ์ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒.๑.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ยกเลิกรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกบังคับ จํานวน ๑ วิชา และเพ่ิมรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกบังคับ จํานวน ๑ 
วิชา เนื่องจากปรับเปลี่ยนรายวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ให้เป็นรายวิชาของคณะอัญมณี  
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ)   
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๓๔๒  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 



-๒๕- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
 ๔.๒.๑.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  
 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับเปลี่ยนรายวิชาจาก
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน ๓ รายวิชา ไปเป็นกลุ่มวิชาเอกบังคับ และเพ่ิมเง่ือนไขเก่ียวกับการเรียน
รายวิชาแทนวิชาสหกิจศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๓๔๒  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๒.๑.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๑ รายวิชา เนื่องจากชื่อรายวิชาดังกล่าวไม่ตรงกับเล่มหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน ๑ 
รายวิชา เพ่ือความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 



-๒๖- 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ พฤศจิกายน                  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๑ รายวชิา แล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน ๑ รายวิชา แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๒.๑.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
         สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม  
อุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ือเปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา เนื่องจาก
รหัสวิชาและชื่อวิชาเหมือนกับวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แต่มีจํานวนหน่วยกิต
ไม่เท่ากัน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑  พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 



-๒๗- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒.๑.๑๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้  
  ๑.  เนื่องจากสภาวิชาชีพโดยแพทยสภาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่ได้ระบุเกณฑ์การศึกษาระดับคลินิกท่ีต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละชั้นปีไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
  ๒.  เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน จากผลการศึกษารายงานอุบัติการณ์และ     
การวิเคราะห์ปัญหารากเหง้า (Root Cause Analysis) โดยคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือป้องกันการเรียนตกซํ้าชั้นและเลิกเรียนกลางคันของนิสิตแพทย์ 
(Drop out) 
  ๓.  เพ่ือให้ระบบการศึกษาในเรื่องหลักเกณฑ์การศึกษาระยะท่ี ๓ เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ัง ๒ 
หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ และ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
      คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ดังนี้  เพ่ิมคําว่า “ตามเกณฑ์ผ่านของรายวิชา 
  นั้นๆ”  

๒.  เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๒.๑.๑๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ แก้ไขรหัสวิชา 
หมวดศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ในเล่มหลักสูตร หน้า ๑๑ หน้า ๒๑ หน้า ๔๔ หน้า ๔๕ และ หน้า ๙๕ 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 



-๒๘- 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
   
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๒.๑.๑๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
           ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ของ
สภาวิศวกรและสามารถขอการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 



-๒๙- 
 ๔.๒.๑.๑๘ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
           สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร ในลําดับดังต่อไปนี้ 

๑.  ลําดับท่ี ๑  นายอําพล  ธรรมเจริญ  เป็น  นายวศิน  วพิิศมากูล   
เนื่องจากนายอําพล  ธรรมเจริญ  ครบกําหนดเกษียณอายุราชการในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  ลําดับท่ี ๒  นางสาววรรณ์ทนา  พรมสวย  เป็น  นายอรรณพ  แก้วขาว                                            
เนื่องจากนางสาววรรณ์ทนา  พรมสวย  ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ                                       
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกําหนด ๑ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน                               
พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม                    
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๒.๑.๑๙ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร ในลําดับดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ลําดับท่ี ๑  นายอําพล  ธรรมเจริญ  เป็น  นายวศิน  วพิิศมากูล   
เนื่องจากนายอําพล  ธรรมเจริญ  ครบกําหนดเกษียณอายุราชการในวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒.  ลําดับท่ี ๓  นางสาววรรณ์ทนา  พรมสวย  เป็น  นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน  เนื่องจากนางสาว
วรรณ์ทนา  พรมสวย  ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
มีกําหนด ๑ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 



-๓๐- 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม  

พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๒.๑.๒๐ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมบางคนลาออก 
จากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปลี่ยนอาจารย์ลําดับท่ี ๒ จาก นางสาวอรสา สุริยาพันธ์ เป็น นางศนิ  จิระสถิตย์     
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม        
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 



-๓๑- 
 ๔.๒.๑.๒๑ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
             สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

จิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๖ เนื่องจาก
นายวรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์ ต้องไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและ
การเรียนรู้ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                            
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗                          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒.๑.๒๒ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมบางคนลาออก
จากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปลี่ยนอาจารย์ลําดับท่ี ๒ จาก  นายณัฐพล  ชมแสง เป็น  นายวรชัย  รวบรวมเลิศ   
และลําดับท่ี ๓ จาก นางสาวเรไร  พ่อค้า เป็น นางสาวสุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๓๔๒  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 



-๓๒- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒.๑.๒๓ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลคือ อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมบางคน
ลาออก จากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปลี่ยนอาจารย์ลําดับท่ี ๒ จาก นางสาวดารณี  น้าเจริญ เป็น นางสาวจุรีรตัน์              
สารรัตน ์และลําดับท่ี ๓   จาก นางสาวชุติมันต์  จันทร์เมือง เป็น นางสาวดวงกมล  เพชร์ชะ                                    
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๓๔๒                                         
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒.๑.๒๔ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม  
           ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทการบริหารงาน
ยุติธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๒  
จาก นางสาวจรัสศรี  รูปขําดี เป็น นายธัช ขันธประสิทธิ์ เนื่องจากมีอาจารย์ประจําเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ตุลาคม                  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโท การบริหารงานยุติธรรม                           
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                                
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



-๓๓- 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒.๑.๒๕ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา  
                         ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล  คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๒ จาก นายบรรจง  ชื่นสุวรรณ  
เป็น นายสรชัย  ศรีนิศานต์สกุล  เนื่องจากมีอาจารย์ประจําเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ กันยายน                  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒.๑.๒๖ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๓  จาก  นายประสิทธิ์  เงินชัย  เป็น  
นางสาวศิริรักษ์  สิงหเสม  ลําดับท่ี ๔  จาก  นางสาวด่ังหวัง  ประณมศรี  เป็น นางสาวพัชราภา  ตันตราจิน  ลําดับท่ี ๕  
จาก นายสุรินทร์  สรงสระแก้ว เป็น นางสาวฌญาพัทร์  ธัญญกิจ และเพ่ิมอาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๖  
คือนางสาววิไลรัตน์  รัตนเจริญมิตร เนื่องจากมีอาจารย์ประจําเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 



-๓๔- 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ กันยายน                   
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี       
๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
 ๔.๒.๑.๒๗ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
             สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๔  
จาก นางสาวสุพิชฌาย์  ศักด์ิศรีพยากร  เป็น นางกาณติมา พงษ์นัยรัตน์  และลําดับท่ี ๕  จาก นายชวฤทธิ์  ปัญญาไว  เป็น 
นายสุรินทร์  สรงสระแก้ว เนื่องจากมีอาจารย์ประจําเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ กันยายน              
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๓๕- 
 ๔.๒.๑.๒๘ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

        สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร    
ลําดับท่ี ๓ จาก นายพรภวิษย์  พรหมอินทร์  เป็น  นายวิทยา  เชาว์เจริญรัตน์  และลําดับท่ี ๕ จาก  
นางสาววิภา  สิงห์สมบูรณ์ เป็น นายสยุมพร  ลิ่มไทย เนื่องจากมีอาจารย์ประจําเพ่ิมข้ึน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถ่ิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒.๑.๒๙ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
         

 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับอาจารย์ประจําท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
๒ ท่าน ดังนี้ 
  ๑.  ลําดับท่ี  ๒ จาก นายไพฑูรย์  ศรีนิล  เป็น  นายสมบัติ  ฝอยทอง 
  ๒.  ลําดับท่ี  ๓ จาก นางอรวรรณ จิตตะกาญจน์ เป็น นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล                                 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



-๓๖- 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  วันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 
   ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 
วันอังคารท่ี  ๒๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 
 
 
 
 
 
 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


