
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

วันอังคารที ่๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย    ประธานกรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง    กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  กิจศิริกุล     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง     กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๕. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
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 ๑๖. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา       กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๑๘. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๙. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.สดชื่น  ชัยประสาธน์  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤดี  เชิดวงศ์เจริญสุข คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์  ทองอุ่น  คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จ าเนียรสวัสดิ ์  คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๔. ดร.ปริญญาพร  หนูอุไร    คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๖. อาจารย์กิตติศักดิ์  อ่อนเอ้ือน   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์อดิศักดิ์  สืบธรรมา    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานกรรมการสภาวิชาการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ประธานกรรมการสภาวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย 
ขอลาประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การออกใบรับรอง Transcripts และปริญญาบัตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (หลักสูตรนานาชาติ) 
   

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณา การออกใบรับรอง Transcripts และปริญญาบัตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (หลักสูตรนานาชาติ) และมีมติมอบให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) แล้ว สกอ. ได้เสนอแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
 ๑. กรณีออกใบรับรอง Transcripts และปริญญาบัตร ส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ไปแล้วนั้น ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นเชิงวิชาการในการออกใบรับรอง Transcripts และปริญญาบัตร  
ไม่ตรงกับข้อมูลเล่มหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบ 
 ๒. กรณีนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ให้ออกใบรับรอง Transcripts และปริญญาบัตร  
ตามเล่มหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 ๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและแจ้งส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาต่อไป 
  บัดนี้ คณะศึกษาศาสตร์ โดยศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางท่ี สกอ. แนะน า ดังนี้ 
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 ๑. ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในเชิงวิชาการในการออกใบรับรอง Transcripts และ
ปริญญาบัตร (ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑) 
 ๒. นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ เมื่อส าเร็จการศึกษาให้ออกใบรับรอง Transcripts และ
ปริญญาบัตรตรงตามเล่มที่ สกอ. รับทราบ ทั้งนี้จะต้องประสานกับกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามท่ี สกอ. แนะน า (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา แนวทางการแก้ไขการออกใบรับรอง Transcripts และปริญญาบัตร  
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. ๒๕๔๗ (หลักสูตรนานาชาติ) ตามท่ี สกอ. แนะน า 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขการออกใบรับรอง Transcripts และ 
  ปริญญาบัตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (หลักสูตรนานาชาติ) ตามท่ี สกอ. แนะน า  
  โดยให้ชี้แจงสภามหาวิทยาลัยใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑.๑ ชี้แจงเก่ียวกับชื่อหลักสูตร Master of Education Program in Teaching 
   English as a Second Language กับ Master of Education Program in  
   Teaching English as a Second or Orther Language คือหลักสูตรเดียวกัน 
   แต่ชื่อหลักสูตรไม่ตรงกันเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ส่งเล่มหลักสูตรให้ สกอ. 
   รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรก่อน และเสนอแบบฟอร์มการขอ 
   เปิดรับนิสิตให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติภายหลัง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มี 
   ข้อเสนอแนะให้ปรับชื่อหลักสูตรโดยให้ตัด or Other ออก แตม่หาวิทยาลัย 
   ไม่ได้แจ้งให้ สกอ. ทราบ ท าให้ชื่อหลักสูตรที่ สกอ. รับทราบ กับ ชื่อหลักสูตร 
   ที่มหาวิทยาลัยใช้ไม่ตรงกัน  
  ๑.๒ ส าหรับนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา สภาวิชาการเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญา 
   ตามท่ี สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร คือ Master of  
   Education Program in Teaching English as a Second or Orther  
   Language 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๓,๕๐๔ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่ได้รวบรวมจากคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว จ านวน ๓,๕๐๔ คน ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปริญญาตรี ๑,๔๗๖ ๘๓๖ ๒,๓๑๒ 

ปริญญาโท ๗ ๔๖ ๕๓ 
ปริญญาเอก ๔ ๐ ๔ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปริญญาตรี ๑,๐๑๒ ๖ ๑,๐๑๘ 
ปริญญาโท ๑ ๑๐๖ ๑๐๗ 
ปริญญาเอก ๕ ๕ ๑๐ 

  รวม ๒,๕๐๕ ๙๙๙ ๓,๕๐๔ 
ข้อมูลวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๓,๕๐๔ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๓,๕๐๔ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายบุญเสริม  วัฒนกิจ   

   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 

   ด้วย นายบุญเสริม วัฒนกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๒๕๓-๒๕๔๗ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๕ เดือน
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คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน (ศิลปะ)) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
ศป.บ. (จิตรกรรม) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ บุญเสริม  วัฒนกิจ. (๒๕๕๗). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูศิลปศึกษา  
  ตามแนวคิดขบวนการปฏิรูปศิลปศึกษา แบบ DBAE (CURRICULUM  
  DEVELOPMENT FOR ART EDUCATION TEACHER TRAINING BASED ON DBAE).  
  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕ (๓), ๑๑๓-๑๒๖ 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) 
  กลุ่มที่ ๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 หนังสือ จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ บุญเสริม  วัฒนกิจ. (๒๕๕๗). การวาดภาพสีน้้ามันขั้นพ้ืนฐาน Basic Oil  
  Painting. กรุงเทพฯ: นีโอดิจิตอล ISBN: 9786163619303 
  (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ ตามค าสั่ง 
  คณะศึกษาศาสตร์ ที่ ๐๗๐ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
  ได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ 
  ประกอบการขอแต่งตั้ง) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม  วัฒนกิจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของนายบุญเสริม วัฒนกิจ (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๐๗๓๑๑ การสอนภาพพิมพ์ แล้วเห็นว่า นายบุญเสริม วัฒนกิจ 
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายบุญเสริม วัฒนกิจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาศิลปศึกษา ของ นายบุญเสริม วัฒนกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศิลปศึกษา ของ นายบุญเสริม วัฒนกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยขอให้ 
  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน (ศิลปะ)) โดยให้ตรวจสอบ 
  สาขาวิชา ค าว่า “(ศิลปะ)” 
 ๒. เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของนายสุเมธ  งามกนก  
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

  ด้วย นายสุเมธ งามกนก พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๗-๒๕๕๓ สังกัดศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙    
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๕ เดือน 
คุณวุฒิ   ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ด. (บริหารการศึกษา) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุเมธ งามกนก. (๒๕๕๗). การศึกษาคุณภาพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออก. วารสารศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕ (๓), ๗๕-๘๖ 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  
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  กลุ่มที่ ๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ต ารา  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่ 
 เรื่องที่  ๑ สุเมธ งามกนก. (๒๕๕๗). ต้าราวิชานโยบายและการวางแผน (Policy and  
  Planning). กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์. ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๓๗๔-๔๘๐-๗ 
  (ได้รับความเห็นและการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ต ารา  
  ตามค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์  ที่ ๐๖๒ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (ได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 
  หนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสุเมธ งามกนก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายสุเมธ งามกนก (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๔๓๐๖๖๑ การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา) แล้วเห็นว่า 
นายสุเมธ งามกนก เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของนายสุเมธ งามกนก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ นายสุเมธ งามกนก โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ นายสุเมธ งามกนก โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ เอกสาร ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ หน้า ๑๐ ขอให้ระบุเลขหน้าของผลงานวิจัย 
  ๑.๒ เอกสาร ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ หนา้ ๑๑ ขอให้ระบจุ านวนหน้าของหนังสือ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๙- 

 ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของนายบุญรอด  บุญเกิด 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
 

  ด้วย นายบุญรอด  บุญเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๓๖๑-๒๕๔๙ สังกัดภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙    
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี  

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Philosophy) ๒๕๔๖ University of Madras  India 
M.A. (Philosophy) ๒๕๓๙ Madras Christian College  India 
พธ.บ. (ปรัชญา) ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ บุญรอด บุญเกิด. (๒๕๕๓). การรับรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการน า 
  จริยธรรมสู่ชุมชนของพระสงฆ์จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์. ๒๐(๓๔), ๖๑-๗๔ 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  
  กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ บุญรอด บุญเกิด. (๒๕๕๗). ต้นโพธิ์: ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้. วารสารวิชาการ 
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ๒๒(๓๙), ๒๑-๔๕  
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  
  กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายบุญรอด  บุญเกิด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนา
และปรัชญา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 



-๑๐- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายบุญรอด  บุญเกิด (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๖๕๒๓๒ ปรชัญาอินเดียสมัยโบราณ) แล้วเห็นว่า นายบุญรอด  
บุญเกิด เป็นผู้มคีวามช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายบุญรอด  บุญเกิด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ของ นายบุญรอด  บุญเกิด โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ของ นายบุญรอด  บุญเกิด โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของว่าที่ร้อยตรีธนภณ  นิธิเชาวกุล 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการตลาด 
 

  ด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนภณ  นิธิเชาวกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๔๓-๒๕๔๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มีความ
ประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘    
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๘ เดือน 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
บธ.ด. (การตลาด) ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 
บธ.ม. (การตลาด) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ประเทศไทย 
บธ.บ. (การตลาด) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



-๑๑- 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ธนภณ  นิธิเชาวกุล และวุฒิชาติ  สุนทรสมัย. (๒๕๕๔). การพัฒนาเครือข่าย 
  วิสาหกิจ (Cluster) ด้านการท่องเที่ยวประเภทร้านขายของที่ระลึกของ 
  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.  
  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ๑๕(๑) 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  
  กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ธนภณ  นิธิเชาวกุล. (๒๕๕๘). การสร้างคุณค่าตราสินค้ากับการได้รับตรา 
  สัญลักษณ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์. ๒๓(๔๒)  
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  
  กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของว่าที่ร้อยตรีธนภณ  นิธิเชาวกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการตลาด โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ ว่าที่ร้อยตรีธนภณ  นิธิเชาวกุล (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๖๕๒๐๑ หลักการตลาด) แล้วเห็นว่า ว่าที่ร้อยตรีธนภณ 
นิธิเชาวกุล เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ว่าที่ร้อยตรีธนภณ  นิธิเชาวกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการตลาด ของ ว่าที่ร้อยตรีธนภณ  นิธิเชาวกุล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 



-๑๒- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการตลาด ของ ว่าที่ร้อยตรีธนภณ  นิธิเชาวกุล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของนายศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

  ด้วย นายศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์   
เลขประจ าต าแหน่ง ๘๖๑-๒๕๕๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มีความ
ประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑    
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๖ ปี ๑๑ เดือน 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
บธ.ม (การตลาด) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
บธ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช. (๒๕๕๔). ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้เช่าที่พัก 
  ในพ้ืนที่จังหวัดท่องเที่ยว: กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและชลบุรี. วารสารวิชาการ 
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ๑๙(๓๒), ๙๑-๑๐๙. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  
  กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 เรื่องท่ี  ๒ ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช และโชคนิติ แสงลออ. (๒๕๕๗). การสร้างความจงรักภักดี 
  ของลูกค้า: การตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณภาพบริการของธุรกิจที่พักแรมใน 
  ภาคตะวันออก. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ๒๒(๔๐), ๖๕-๙๐ 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  
  กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐  



-๑๓- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของนายศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๖๕๒๐๑ หลักการตลาด แล้วเห็นว่า นายศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของนายศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของนายศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช โดยวิธปีกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของนายศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช โดยวิธปีกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๓ ร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๔.๓.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
   ของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ตามที ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานภาระงาน 
ทางวิชาการของคณาจารย์ และที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประกอบกับสภาวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการ
ปรับปรุงและยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ นั้น 
ฝ่ายวิชาการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงและยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดท าและพิจารณา  
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
ร่าง ข้อบังคับฯ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
 



-๑๔- 

 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐาน 
ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่าง  
ข้อบังคับฯ และให้เสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาต่อไป ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอร่าง ข้อบังคับฯ  
มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
 ของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน 
  ทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๒. ขอให้น ากลับไปพิจารณาจัดท าเป็นข้อบังคับกลาง โดยแยกภาคผนวกจัดท าเป็น 
  ประกาศอีกฉบับ และให้ขอความเห็นจากทุกส่วนงาน โดยให้แต่ละส่วนงานน ากลับไป 
  จัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 ๓. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ และสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

  ๔.๓.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตร 
   การศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร (ฉบับท่ี ๒)  
   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๙๐/๒๕๕๔ 
เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร  
พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวในนิยามค าว่า “ยกเลิกหลักสูตร” ข้อมูลยังไม่ครอบคลุม
เนื้อหาเก่ียวกับการปิดหลักสูตร สาขาวิชา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เคยท าหนังสือ 
แจ้งมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลนิยามค าว่า 
“ยกเลิกหลักสูตร” ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัย 
ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่  
การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตร 
  การศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติ 
  หลักสูตรการศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร (ฉบับที่ ๒) 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเพ่ือพิจารณาต่อไป
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 ๔.๔ รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๔.๔.๑ ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

   ตามท่ี ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการจัดท ารายงานความก้าวหน้าทางวิชาการเสนอ
ที่ประชุมสภาวิชาการ นั้น ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท า ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีการศกึษา ๒๕๕๖ ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
   ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ มีจ านวน ๘๐ เรื่อง ผลงานวิจัย 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีจ านวน ๑๓๘ เรื่อง ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ / นานาชาติ มีจ านวน ๔๐๗  เรื่อง บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ มีจ านวน ๖๑ เรื่อง บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
มีจ านวน ๓๖ เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ มีจ านวน ๕ เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ มีจ านวน ๕๐ เรื่อง มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน ๓ ครั้ง 
มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน ๙ ครั้ง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยในภาพรวม  
มีจ านวน ๔๒๔,๙๖๐,๒๓๑ บาท 
   ด้านการจัดการเรียนการสอน   
   หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด มีจ านวน ๒๓๕ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี ๑๑๕ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๑๒๐ หลักสูตร  
  อาจารย์ประจ า มีจ านวน ๑,๒๓๑ คน เป็นอาจารย์ ๘๙๔ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๒๔๖.๕๐ คน รองศาสตราจารย์ ๘๒.๕๐ คน และศาสตราจารย์ ๘ คน 
  การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒๒ คน รองศาสตราจารย์ ๑๑ คน และศาสตราจารย์ ๓ คน 
   การอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒๒ คน และรองศาสตราจารย์ ๖ คน  
   นิสิต มีจ านวน ๓๙,๙๕๑ คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ๓๑,๙๖๔ คน และ 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ๗,๙๘๗ คน 
   ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผลงานวิชาการระดับปริญญาโท  
มีจ านวน ๘๒๔ เรื่อง ผลงานวิชาการระดับปริญญาเอก มีจ านวน ๗๓ เรื่อง 
   ด้านการบริการวิชาการ   
   โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีจ านวน ๓๘๒ โครงการ  
   ด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และการกีฬา   
    โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา มีจ านวน ๑๑๗  โครงการ 
    การด าเนินการเกี่ยวกับการต่างประเทศ 
  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ มีจ านวน ๑๒ หลักสูตร 
  นิสิตไทยที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน
มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๖๐ คน จากทั้งหมด ๑๑๓ คน  
  นิสิตต่างประเทศท่ีมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๙๖ คน จากทัง้หมด ๒๖๐ คน 
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  อาจารย์ไทยที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาไม่ถึงภาคการศึกษา 
จ านวน ๖๒ คน  
  อาจารย์ต่างประเทศท่ีมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีระยะเวลา 
ในการแลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๓ คน จากทั้งหมด ๕๐ คน 
  การด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน ๗๘ ฉบับ 
  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับด ี(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพี่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ ปรับจ านวนการรับนิสิต 
  ๔.๕.๑ ขออนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวชิาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 

 ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณา เรื่อง การปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นั้น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 (๑) ขอให้คณะฯ กลับไปพิจารณาทบทวนจ านวนการรับนิสิตให้สอดคล้องกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลา สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 (๒) ขอให้คณะฯ วิเคราะห์งบประมาณ แผนอัตราก าลังคน และทรัพยากร 
ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะจ านวนห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนิสิต 
 จากมติท่ีประชุมดังกล่าว คณะรัฐศาสตร์และนิสิตศาสตร์ จึงขอเสนอแผนการรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ดังนี้ 
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สาขาวิชา 
แผนการรับนิสิต

เดิม 
แผนการรับนิสิต 
ตามเล่มหลักสูตร 

แผนการรับนิสิต
ใหม่ 

ปริญญาตรี ภาคปกติ    
การบริหารทั่วไป ๑๕๐ ๕๐ ๑๐๐ 
การปกครองท้องถิ่น ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ (ไม่ปรับ) 
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ    
การบริหารทั่วไป ๑๕๐ - ๑๐๐ 
การปกครองท้องถิ่น ๑๕๐ - ๑๕๐ (ไม่ปรับ) 
การบริหารทั่วไป  
(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) 

๑๕๐ - ๑๐๐ 

รวม ๗๕๐  ๖๐๐ 
หมายเหตุ : แผนการรับนิสิตตามเล่มหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่ได้ระบุจ านวนรับภาคพิเศษ 
(รายละเอียดตามเอกสารการขอเปิดรับนิสิตดังแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขออนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชา 
 การปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดท าแผนการผลิตบัณฑิต และให้แสดงสัดส่วน 
  จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  โดยขอให้ชะลอการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไว้ก่อน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งต่อไป 
 
 ๔.๖ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๖.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  ๑. มีศักยภาพและความรู้ความสามารถในการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรม 
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  ๒. สามารถท าการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้ทรัพยากรที่มี และใช้ความรู้ 
ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๓. มีทักษะการสื่อสาร และการถ่ายทอดที่ดี สามารถอธิบายเชื่อมโยงความรู้ 
ให้แก่ผู้ฟังอย่างเป็นระบบ 
  ๔. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูล เรียบเรียงและน าเสนอ 
ได้อย่างเหมาะสม 
  ๕. มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือสนองความต้องการ 
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  ๑. มีศักยภาพและความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒. สามารถก าหนดหัวข้อวิจัยและท าการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้ทรัพยากรที่มี  
และใช้ความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๓. มีทักษะการสื่อสาร และการถ่ายทอดที่ดี สามารถอธิบายเชื่อมโยงความรู้ 
ให้แก่ผู้ฟังอย่างเป็นระบบ 
  ๔. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูล เรียบเรียงและน าเสนอ 
ได้อย่างเหมาะสม 
  ๕. มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือสนองความต้องการ 
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ 
 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท  
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
    หมวดวิชาบังคับ     ๑๓ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๑ หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์     ๑๒ หน่วยกิต 

 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมี ๓ แบบ ดังนี้ 

 แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๔๘  หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ     ๑๐  หน่วยกิต 

   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒  หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖  หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ     ๑๔ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๐ หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘ หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๑๙- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๑๑-๑๒ ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ขอให้ปรับชื่อการเขียนปริญญา  
   เป็น ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และ 
   ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และขอให้เพ่ิมสาขาวิชาที่สามารถเข้าศึกษาได้ 
  ๑.๒ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
   ขอให้ปรับจ านวนปีให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาตามเล่มหลักสูตร 
  ๑.๓ หน้า ๑๗ ข้อ ๓.๒.๑ แบบที่ ๒ ขอให้เพ่ิมข้อความก่อนจ านวนหน่วยกิต  
   เป็น “ไม่น้อยกว่า” 
  ๑.๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนหน่วยกิตทีก่ าหนดให้เรียนในหมวดวิชาบังคับ 
   ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เนื่องจากจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด 
   ให้เรียนระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกไม่เท่ากัน กรณมีีนิสิตระดับ 
   ปริญญาเอกไม่จบแล้วจะขอปริญญาในระดับปริญญาโท เพ่ือให้สามารถเทียบ 
   รายวิชาได้ครบ 
  ๑.๕ หน้า ๔๓ ขอให้พิจารณาปรับ ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
   ของนิสิต 
 



-๒๐- 

  ๑.๖ หน้า ๔๓-๔๔ ขอให้เพ่ิมเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ส าหรับนิสิตที่ได้รับทุน 
   โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
 ๑.๗ หน้า ๔๔ ข้อ ๖ กรณีที่นิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วไม่ส าเร็จการศึกษา 
  แต่เรียนรายวิชาในระดับปริญญาโทผ่าน ให้ได้รับปริญญาในระดับปริญญาโท 
  ขอให้เพ่ิมข้อมูล โดยให้อ้างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับ 
  การศึกษา ส าหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วย 
  ๑.๘ รายวิชา ๖๗๘๕๐๑ เซลล์และอนูชีววิทยา ขอให้ปรับชื่อรายวิชาให้ถูกต้อง  
   และสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๙ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชา ๖๘๗๖๐๔ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ 
   ๖๘๗๖๐๕ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ และ ๖๘๗๖๐๖ สัมมนา 
   ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ โดยขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง  
   และเป็นวลี 
  ๑.๑๐ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ 
   ปรับค าอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาให้เป็นวลี  
  ๑.๑๑ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
   ให้แตกต่างกัน โดยให้แสดงถึงความลุ่มลึกในแต่ละระดับให้ต่างกัน 
  ๑.๑๒ ขอให้รับนิสิตระดับปริญญาเอกเข้าศึกษาหลังจากเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
 เข้าศึกษาเป็นเวลา ๒ ปีการศึกษาแล้ว 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับ
นสิิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวนประมาณ ๕ คน และ 
ระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวนประมาณ ๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับ
นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 



-๒๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับ 
 นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิต 
  ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอให้รับนิสิต 
  ระดับปริญญาเอกเข้าศึกษาหลังจากเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทเข้าศึกษาเป็นเวลา  
  ๒ ปีการศึกษาแล้ว 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 
 ๑. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม สามารถน าความรู้ด้านวิทยาการ
สารสนเทศไปประยุกต์ในการพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
 ๒. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่จะท างานทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่จะสามารถประยุกต์ทักษะด้านวิทยาการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 
 ๑. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม สามารถน าความรู้ด้านวิทยาการ
สารสนเทศไปประยุกต์ในการพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
 ๒. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่จะท างานทั้งในภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่จะสามารถประยุกต์ทักษะด้านวิทยาการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 ๑. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม   
สามารถน าความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และใช้เพื่อน าพาสังคม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ด้วยความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
 ๒. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศให้มีความรอบรู้ในเรื่อง
เกี่ยวกับวิทยาการสารสนเทศ และมีทักษะในการท างานวิจัยในระดับสากลเพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยขั้นสูง 
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาสังคม ในระดับชาติ
และนานาชาติ 
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 ๓. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศที่มีความสามารถในการ
รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการอย่างเป็นระบบ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 ๑. โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด 
  หลักสูตรมี ๓ แบบ ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก ๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๓๖  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ            ไม่นับหน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์    ๑๘ หน่วยกิต 
  แผน ข จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๑ หน่วยกิต 
 งานค้นคว้าอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
 ๒. โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมี ๔ แบบ ดังนี้ 
  แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๔๘  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๗๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๗๒ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๓ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๕ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
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  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
   ๑.๑ ขอให้ปรับ Learning Outcome ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
    ให้แตกต่างกัน โดยให้แสดงถึงความลุ่มลึกในแต่ละระดับให้ต่างกัน 
   ๑.๒ ขอให้ปรับรายวิชาให้เน้นภาคปฏิบัติ โดยให้ปรับจ านวนชั่วโมงปฏิบัติในวงเล็บ 
   ๑.๓ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping แต่ละรายวิชา ให้มีทักษะอย่างน้อย  
    ๓ ด้าน โดยให้เน้นด้านทักษะทางปัญญา 
   ๑.๔ ขอให้เสนอการขอปิดหลักสูตรเดิมต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
    คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ดังนี้
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 ระดับปริญญาโท  
  แผน ก ๑ จ านวนประมาณ ๕ คน  
  แผน ก ๒ จ านวนประมาณ ๕ คน  
  แผน ข จ านวนประมาณ ๒๕ คน  
 ระดับปริญญาเอก  
  แบบ ๑.๑ จ านวนประมาณ ๒ คน 
  แบบ ๑.๒ จ านวนประมาณ ๑ คน 
  แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๒ คน 
  แบบ ๒.๒ จ านวนประมาณ ๑ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิต
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการขอ
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิต 
 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิต 
  ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เพื่อผลิต
บัณฑิตทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การคิดในเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบ 
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  ๒. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ 
กับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาตนเอง และวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า 
  ๓. มีความสามารถในการน าความรู้ทางด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
  ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่พึงประสงค์ ตลอดจน 
มีระเบียบวินัย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๔ หน่วยกิต 
     ๑. วิชาแกน     ๓๓ หน่วยกิต 
    ๒. วิชาเอก     ๖๑ หน่วยกิต 
     - วิชาเอกบังคับ     ๓๐  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก    ๑๕  หน่วยกิต 
     - วิชาประสบการณ์วิชาชีพ    ๗  หน่วยกิต 
     - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๒๖- 

 ๔.๖.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสติระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรพัยากรมนุษย์ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต ่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
จ านวนประมาณ ๗๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชมุครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ใหค้วามเห็นชอบการขอเปิดรับนสิิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ หลักสูตรปรับปรุง 
 ๔.๗.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ือปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาต่าง ๆ ใน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕” ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ และ Model Course ของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) และข้อบังคับ และ 
ระเบียบต่าง ๆ ของกรมเจ้าท่า มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล



-๒๗- 

  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๙๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๖๓ หน่วยกิต 
  ๑. กลุ่มวิชาแกน              ๓๐ หน่วยกิต 
  ๒. กลุ่มวิชาเอก            ๑๓๓ หน่วยกิต 
   - เอกบังคับ ๑๒๕ หน่วยกิต 
   - เอกเลือก ไม่น้อยกว่า     ๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๒๕ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอให้ชี้แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
   ปรับหลักสูตรเนื่องจากให้เป็นไปตามระเบียบของกรมเจ้าท่า และประเทศสมาชิก 
   องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) 
   และขออนุมัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิ 
   ระดับปริญญาตรีและมีประกาศนียบัตรทางด้านการเดินเรือตามข้อตกลงของกรมเจ้าท่า 
   โดยอาศัยอ านาจตามข้อ ๑๖ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๒๘- 

 ๔.๘ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๘.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง
ปริญญาทางการศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐาน ๑๑ มาตรฐานของคุรุสภา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี ้
  ๑. แก้ไขรายวิชา ๔๐๐๓๐๓ การศึกษาพิเศษ ๒(๒-๐-๔) ในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู โดยให้คงไว้อยู่ในหมวดวิชาชีพครูบังคับและน าออกจากหมวดวิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการ
พิมพ์ผิดพลาดโดยพิมพ์รายวิชานี้ซ้ าซ้อนไว้ในทั้งสองหมวดวิชา 
  ๒. แก้ไขรหัสวิชา รายวิชา ๔๐๔๓๑๒ กิจกรรมชุมนุม ๒(๒-๐-๔) ในหมวด 
วิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการพิมพ์รหัสวิชาซ้ าซ้อนกับรายวิชา ๔๐๔๓๐๖ จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง ๒(๒-๐-๔) จึงขอแก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย 
  ๓. แก้ไขหน่วยกิตของบางรายวิชาในหมวดวิชาเอกให้มีความถูกต้อง เนื่องจาก 
มีการพิมพ์หน่วยกิตผิดพลาดในบางต าแหน่งของเล่มหลักสูตร เพ่ือให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบ
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มิได้กระทบต่อการลงทะเบียนของนิสิต 



-๒๙- 

  ๔. แก้ไขแผนการศึกษา ปีที่ ๔ ภาคปลายในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกให้มี
ความถูกต้อง เนื่องจากมีการพิมพ์รายวิชาผิด เพ่ือให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย 
 ๕. เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน 1 รายวิชา 
เพ่ือให้รายวิชาการสอนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

หมายเหตุ : เหตุผลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรข้อ ๕ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 (ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบหน้าสุดท้ายของ สมอ. ๐๘) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์  
  (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. แก้ไขรายวิชา ๔๐๐๓๐๓ การศึกษาพิเศษ ๒(๒-๐-๔) ในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู โดยให้คงไว้อยู่ในหมวดวิชาชีพครูบังคับและน าออกจากหมวดวิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการ
พิมพ์ผิดพลาดโดยพิมพ์รายวิชานี้ซ้ าซ้อนไว้ในทั้งสองหมวดวิชา 
 ๒. แก้ไขรหัสวิชา รายวิชา ๔๐๔๓๑๒ กิจกรรมชุมนุม ๒(๒-๐-๔) ในหมวด 
วิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการพิมพ์รหัสวิชาซ้ าซ้อนกับรายวิชา ๔๐๔๓๐๖ จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง ๒(๒-๐-๔) จึงขอแก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย 



-๓๐- 

 ๓. เพ่ือเป็นการแก้ไขค าผิด ท าให้หน่วยกิตรายวิชามีความถูกต้อง เนื่องจาก
บางรายวิชามีหน่วยกิตผิดพลาดในบางต าแหน่งของเล่มหลักสูตร 
 ๔. แก้ไขแผนการศึกษา ปีที่ ๔ ภาคปลายในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกให้มี
ความถูกต้อง เนื่องจากมีการพิมพ์รายวิชาผิด เพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย  
 ๕. เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน 1 รายวิชา 
เพ่ือให้รายวิชาการสอนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
หมายเหตุ : เหตุผลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรข้อ ๕ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 (ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบหน้าสุดท้ายของ สมอ. ๐๘) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี (๕ ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนเคมี (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. แก้ไขรายวิชา ๔๐๐๓๐๓ การศึกษาพิเศษ ๒(๒-๐-๔) ในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู โดยให้คงไว้อยู่ในหมวดวิชาชีพครูบังคับและน าออกจากหมวดวิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการ
พิมพ์ผิดพลาดโดยพิมพ์รายวิชานี้ซ้ าซ้อนไว้ในทั้งสองหมวดวิชา 
 ๒. แก้ไขรหัสวิชา รายวิชา ๔๐๔๓๑๒ กิจกรรมชุมนุม ๒(๒-๐-๔) ในหมวด 
วิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการพิมพ์รหัสวิชาซ้ าซ้อนกับรายวิชา ๔๐๔๓๐๖ จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาตนเอง ๒(๒-๐-๔) จึงขอแก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย 



-๓๑- 

 ๓. แก้ไขหน่วยกิตของบางรายวิชาในหมวดวิชาเอกให้มีความถูกต้อง เนื่องจาก
มีการพิมพ์หน่วยกิตผิดพลาดในบางต าแหน่งของเล่มหลักสูตร เพ่ือให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบ
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มิได้กระทบต่อการลงทะเบียนของนิสิต 
 ๔. แก้ไขแผนการศึกษา ปีที่ ๔ ภาคปลายในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกให้มี
ความถูกต้อง เนื่องจากมีการพิมพ์รายวิชาผิด เพ่ือให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย  
 ๕. เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน 1 รายวิชา 
เพ่ือให้รายวิชาการสอนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนเคมี (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

หมายเหตุ : เหตุผลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรข้อ ๕ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 (ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบหน้าสุดท้ายของ สมอ. ๐๘) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนเคมี (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนเคมี (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา  
  (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. แก้ไขรายวิชา ๔๐๐๓๐๓ การศึกษาพิเศษ ๒(๒-๐-๔) ในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู โดยให้คงไว้อยู่ในหมวดวิชาชีพครูบังคับและน าออกจากหมวดวิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการ
พิมพ์ผิดพลาดโดยพิมพ์รายวิชานี้ซ้ าซ้อนไว้ในทั้งสองหมวดวิชา   
 ๒. แก้ไขรหัสวิชาในรายวิชา ๔๐๔๓๑๒  กิจกรรมชุมนุม ๒(๒-๐-๔) ในหมวด
วิชาเฉพาะวิชาชีพครูเลือก เนื่องจากมีการพิมพ์รหัสวิชาซ้ าซ้อนกับในรายวิชา ๔๐๔๓๐๖ จิตตปัญญาศึกษา 



-๓๒- 

เพ่ือการพัฒนาตนเอง  ๒(๒-๐-๔) จึงขอแก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย  
 ๓. แก้ไขหน่วยกิตของบางรายวิชาในหมวดวิชาเอกให้มีความถูกต้อง เนื่องจาก
มีการพิมพ์หน่วยกิตผิดพลาดในบางต าแหน่งของเล่มหลักสูตรเพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระบบ
ทะเบียนของมหาวิทยาลัย  
 ๔. แก้ไขข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหมวดที่ ๓ ระบบการศึกษา  
การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร คือ นางสมศิริ สิงห์ลพ เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาด 
 ๕. แก้ไขข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตารางเปรียบเทียบรายละเอียด 
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๔) กับหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙)  เนื่องจากมีการ
พิมพ์ผิดพลาด  
 ๖. เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน 1 รายวิชา 
เพ่ือให้รายวิชาการสอนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
หมายเหตุ : เหตุผลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรข้อ ๖ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 (ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบหน้าสุดท้ายของ สมอ. ๐๘) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๘.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  ทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล เนื่องจาก
พบว่าในเล่มหลักสูตร ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ของรหัสวิชา ๖๖๗๓๕๖ ในหน้าโครงสร้างหลกัสูตรไม่ตรงกับ



-๓๓- 

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษในหน้าค าอธิบายรายวิชา จึงขอแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษในหน้าค าอธิบายรายวิชาให้
ตรงกับชื่อรายวิชาในหน้าโครงสร้างหลักสูตร  
 สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาภาษาอังกฤษในหน้าค าอธิบายรายวิชา  
จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี ้
จาก ๖๖๗๓๕๖  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ ๓ (๓-๐-๖) 
    Small Enterprise Management and Entrepreneurship 
เป็น ๖๖๗๓๕๖  การจัดการธุรกจิขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ   ๓ (๓-๐-๖) 
   Small Business Management and Entrepreneurship 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ ปรับแก้ไขหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๒/ว ๐๐๙๒  
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 



-๓๔- 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ ย้ายสังกัดภาควิชา จึงขอเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ๕ จากนางสาวรุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ เป็น นางสาวพักตร์วิภา  โพธิ์ศรี  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่  
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๓๕- 

 ๔.๘.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล 
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ ย้ายสังกัดภาควิชา จึงขอเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก นางสาวรุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ เป็น นางสาวพักตร์วิภา  โพธิ์ศรี   
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผล เนื่องจากมีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาปฎิบัติงาน  
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑ จาก นายเสรี  ชัดแช้ม เป็น นางสาวปิยะทิพย์  
ตินวร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๒๒๖  
และหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๐๙๗ ลงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง 
วิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 



-๓๖- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง 
วิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยมีเหตุผล เนื่องจากมีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาปฎิบัติงาน จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑ จาก นายเสรี  ชัดแช้ม เป็น นางสาวปิยะทิพย์  ตินวร (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๒๒๖  
และหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๐๙๗ ลงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
ทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 



-๓๗- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยมีเหตุผล เนื่องจากมีอาจารย์ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก นายประวิทย์  ทองไชย เป็น นายปริญญา  เรืองทิพย์ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๒๒๖  
และหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๐๙๗ ลงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยมีเหตุผล เนื่องจากมีอาจารย์ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์



-๓๘- 

ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก นายประวิทย์  ทองไชย เป็น นายปริญญา  เรืองทิพย์ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๒๒๖  
และหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๒๘/ ว๐๐๙๗ ลงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง 
วิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง 
วิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
เหตุผล คือ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลายต าแหน่ง เพ่ือเป็นการกระจายความรับผิดชอบหลักสูตร
ให้อาจารย์ประจ าได้รับผิดชอบ และด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑ จาก นายประทุม  ม่วงมี เป็น นางสาวสมพร  ส่งตระกูล (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๓๙- 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีเหตุผล คือ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลายต าแหน่ง เพ่ือเป็นการกระจายความรับผิดชอบ
หลักสูตรให้อาจารย์ประจ าได้รับผิดชอบ และด าเนินการเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑ จาก นายประทุม  ม่วงมี เป็น นางสาวสมพร  ส่งตระกูล 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๔๐- 

 ๔.๘.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ 
เพื่อปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเพิ่มขึ้น จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายอัตถสิทธิ์  ไชยณรงค์ เป็น นางสาวกมลมาลย์  พลโยธา  
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวธรรมนันทิกา  แจ้งสว่าง เป็น นายประทุม  ม่วงมี 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวอรวรีย์  อิงคเตชะ เป็น นายอัตถสิทธิ์  ไชยณรงค์  
เนื่องจาก นางสาวอรวรีย์  อิงคเตชะ ลาศึกษาต่อ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวสมพร  ส่งตระกูล เป็น นางสาวจิรภา  น้าคณาคุปต์  
เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นางสาวสมพร  ส่งตระกูล ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๔๑- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม
เกษียณอายุในการปฏิบัติงาน จ านวน ๑ คน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕  
จาก นายเทียนชัย  ศศิศาสตร์ เป็น นายชนะ  ประณมศรี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  
๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๔๒- 

 ๔.๘.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายณัฎฐพงศ์  สุวรรณพาณิชย์ เป็น พ.ต.ท.ประลอง  ศิริภูล  
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวณัชชา  คุณาทัพพ์ เป็น นางสาวอรรัมภา  ไวยมุกข์ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แลว้ 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ 
เนื่องจากได้บรรจุอาจารย์ประจ าเพิ่มเติม และเพ่ือให้อาจารย์มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายปกรณ์  มณีปกรณ์ เป็น นางอมรทิพย์  อมราภิบาล 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวศุภลักษณ์  เหลี่ยมวรางกูร เป็น พ.ต.ท.ไวพจน์  กุลาชัย 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายสุวิทย์  มาดะมัน  เป็น  นายปิยะ  นาควัชระ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวภัสนันท์  พ่วงเถื่อน เป็น นายศุภชัย  เหลืองแสงทอง 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๔๓- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที ่๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
และสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล 
เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่านไม่ใช่อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และบางท่าน
ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่นของคณะฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวสุภานี  นวกุล เป็น นายธีรพงษ์  บัวหล้า 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายชลัช  จงสืบพันธ์ เป็น นายอนุรัตน์  อนันทนาธร 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายนพรัฐพล  ศรีบุญนาค เป็น นายบุญร่วม  นภาโชติ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
เพ่ือความมั่นคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



-๔๔- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล 
เนื่องจากมีอาจารย์เพิ่มข้ึน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายธีระพงษ์  ภูริปาณิก  เป็น  นางสาวภัสนันท์  พ่วงเถื่อน 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวสโรชา  แพร่ภาษา  เป็น  นายธีระ  กุลสวัสดิ์   
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวสุพิชฌาย์  ศักดิ์ศรีพยากร เป็น นายสุรินทร์  สรงสระแก้ว 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายชวฤทธิ์  ปัญญาไว  เป็น  นายสยุมพร  ลิ่มไทย 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชมุครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๔๕- 

 ๔.๘.๒๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวฐิติกา  รัตนะชัยกุล เป็น นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส  
เนื่องจาก นางสาวฐิติกา  รัตนะชัยกุล ลาออก 
  ล าดับที่ ๓ จาก Mr. Fei Lu เป็น นายสรศักดิ์  แตงทอง เนื่องจากให้  
Mr. Fei Lu ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายเกรียงศักดิ์  ธนาศิรนนท์ เป็น นางสาวศิวพร คุณภาพดีเลิศ 
เนื่องจาก นายเกรียงศักดิ์  ธนาศิรนนท์ ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางพรรณี  พิมาพันธุ์ศรี เป็น Dr. Fox Hugh Bernard  
เนื่องจาก นางพรรณี  พิมาพันธุ์ศรี ลาออก 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางชุติมา  ทองดีเลิศ เป็น Mr. Charlton Thomas Bruton  
เนื่องจาก นางชุติมา  ทองดีเลิศ ลาออก 
 



-๔๖- 

  ล าดับที่ ๔ จาก Mr. Declan Michael John Barlow เป็น นางสาววราภรณ์  
ธีระศักดิ์ เนื่องจาก Mr. Declan Michael John Barlow ลาออก 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายประสิทธิ์  พงษ์เรื่องพันธุ์ เป็น Mr. Richard Paul 
Metcher เนื่องจาก นายประสิทธิ์  พงษ์เรื่องพันธุ์ ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผล เนื่องจากคณะฯ มีการเปิดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา
กายวิภาค ไปอยู่ในหลักสูตรที่เปิดเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ดี เป็น นางสาววรานุรินทร์  ยิสารคุณ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายประเสริฐ  มีรัตน์ เป็น นางสาวกาญจนา  วิทยาคม  
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวศิริพร  จ าเนียรสวัสดิ์ เป็น นายปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๖๖๒๒/ ๐๑๑๙-๐๑๓๐ 
ลงวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 



-๔๗- 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล เนื่องจากคณะสหเวชศาสตร์ มีการเปิดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
ไปอยู่ในหลักสูตรที่เปิดเพ่ิมเติม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก นางสาวปริญญาพร  หนูอุไร 
เป็น นายอลงกต  สิงโต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๖๖๒๒/ ๐๑๑๙-๐๑๓๐ 
ลงวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๔๘- 

 ๔.๘.๒๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  (คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
โดยมีเหตุผล เนื่องจากทางคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์เพ่ิมเติม โดยต าแหน่งดังกล่าวได้รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามข้อก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ๓ ท่าน ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายภาณุพงศ์ บุญเพียร  เป็น  นางสาวอรณิชา บุตรพรหม 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายวงษ์ระวี  ประดาสุข  เป็น  นางสาวเบญญาดา กระจ่างแจ้ง 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายนักรบ ทองงาม  เป็น  นางสาวปรียาวดี  ผลเอนก 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
การค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 



-๔๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 
 
 
 

                          
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)                      (ดร.อาณัติ   ดีพัฒนา) 
         ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี            ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


