
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 

วันอังคารที ่๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

๒. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๕. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๖. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง    กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  กิจศิริกุล     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ  สุนทรสมัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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 ๑๖. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
 ๑๗. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา       กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  แก้วภิรมย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภยั  ทิพยผ่อง  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองจันทร์  รัตนประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๖. ดร.อนุตตรา  อุดมประเสริฐ    คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์  คุตะโค  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๘. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง    คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๙. อาจารย์เพ็ญจันทร์  ละอองมณี   คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการ 
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กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด และเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่าง ตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ 
และตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๔ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๘๐๙ คน 
 

  ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้เสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๘๐๙ คน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามตาราง ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปริญญาตรี ๒ ๑๓ ๑๕ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปริญญาตรี ๓๒๖ ๒๐๙ ๕๓๕ 

ปริญญาตรี* ๙๐ - ๙๐ 
ปริญญาโท ๑๑ ๔๔ ๕๕ 
ปริญญาเอก ๒ - ๒ 

ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ ๒) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ปริญญาตรี ๔๕๖ ๕๘๙ ๑,๐๔๕ 
ปริญญาตรี* ๓ - ๓ 
ปริญญาโท ๑๔๕ ๘๒๓ ๙๖๘ 
ปริญญาเอก ๖๐ ๒๐ ๘๐ 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาโท ๒ ๑๓ ๑๕ 
ปริญญาเอก ๑ - ๑ 

  รวม ๑,๐๙๘ ๘๕๖ ๒,๘๐๙ 
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และทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๘๐๙ คน โดยขอให้ตรวจสอบจ านวนรวมผู้ส าเร็จการศึกษาและ 
จ านวนรวมผู้ส าเร็จการศึกษาภาคพิเศษให้ถูกต้อง และแจ้งสภาวิชาการทราบในครั้งต่อไป 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

  ฝ่ายวิชาการได้ตรวจสอบไปที่กองทะเบียนและประมวลการศึกษาแล้ว พบว่า  
จ านวนรวมผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒,๘๐๙ คน เป็นจ านวนที่ถูกต้องแล้ว แตจ่ านวนรวมนิสิตภาคพิเศษ
ที่รวมมานั้นไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือ ๑,๗๑๑ คน ตามตาราง ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปริญญาตรี ๒ ๑๓ ๑๕ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปริญญาตรี ๓๒๖ ๒๐๙ ๕๓๕ 

ปริญญาตรี* ๙๐ - ๙๐ 
ปริญญาโท ๑๑ ๔๔ ๕๕ 
ปริญญาเอก ๒ - ๒ 

ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ ๒) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ปริญญาตรี ๔๕๖ ๕๘๙ ๑,๐๔๕ 
ปริญญาตรี* ๓ - ๓ 
ปริญญาโท ๑๔๕ ๘๒๓ ๙๖๘ 
ปริญญาเอก ๖๐ ๒๐ ๘๐ 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาโท ๒ ๑๓ ๑๕ 
ปริญญาเอก ๑ - ๑ 

  รวม ๑,๐๙๘ ๑,๗๑๑ ๒,๘๐๙ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๙๑ คน 

 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการทั้งจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 



-๖- 

 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่ได้รวบรวมจากคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว จ านวน ๒๙๑ คน ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปริญญาตรี* ๑๔ - ๑๔ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปริญญาตรี* ๑๗๕ - ๑๗๕ 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาตรี ๕๐ ๑ ๕๑ 

ปริญญาโท ๗ ๔๐ ๔๗ 
ปริญญาเอก ๒ ๒ ๔ 

  รวม ๒๔๘ ๔๓ ๒๙๑ 
หมายเหตุ * หมายถึงสถาบันสมทบ       ข้อมูลวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๙๑ คน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๙๑ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส  
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยวิธีพิเศษ 
 

  ด้วย นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๙๐๘๙๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์เสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยวิธีพิเศษ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
D.B.A. (Management) ๒๕๕๖ Asian Institute of Technology ประเทศไทย 
บธ.ม. (การตลาด) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 
M.P.P.M. (การจัดการ) ๒๕๕๐ National Institute of Development Administration 
    ประเทศไทย 
วท.บ. (พืชศาสตร์) ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 



-๗- 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Suvittawat, A. (2014). Glyphosate market in Thailand: Opportunities and 

challenges. Information management and business review, 6(4), 207-211.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

เรื่องท่ี ๒ Suvittawat, A. (2014). Thailand’s banana supply chain management: Export 
success factors. International journal of management sciences and business research, 
3(10), 6-11. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๓ Suvittawat, A. (2014). Competitiveness of Thai Entrepreneurs: Key Success factor 
of logistics business operations. Information management and business review, 6(6), 
280-285. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อดิศักดิ์  สุวิทวัส. (๒๕๕๖). คณุรู้ไหมลูกค้าต้องการอะไรจากคุณ. กรุงเทพมหานคร:  
 ธิงค์ บี ยอนด์ บุ๊ค. ๑๔๔ หน้า ISBN: ๙๗๘-๖๑๖-๒๓๖-๔๓๗-๒ 

(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องสาขานั้น 
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
(ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ โดยวิธีพิเศษ  



-๘- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๙๕๙๔๐๒  การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) แล้วเห็นว่า  
นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ของ นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส โดยวิธีพิเศษ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ของ นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส  
  โดยวิธีพิเศษ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายตฤณ  กิตติการอ าพล  
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 

 ด้วย นายตฤณ  กิตติการอ าพล พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๙๓๒ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๑ เดือน     

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
ศป.ม. (ทัศนศิลป์)  ๒๕๕๒  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
      ประเทศไทย 
ศป.บ. (วิจิตรศิลป์)  ๒๕๕๐  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
      ประเทศไทย 
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กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง สภาวะสังคมมนุษย์ (Situation of human society)  
 ผลงานประเภทประติมากรรม  
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ 
 สาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว ตั้งแต่ 
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้ 
 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี  
 ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๒ ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง โลกาภิวัฒน์ (Globalization)  
 ผลงานประเภทประติมากรรม  
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ 
 สาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว ตั้งแต่ 
 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 
 โครงการ The international biennial of sculpture 2010, Resistencia, Chaco,  
 Argentina วันที่ ๑๗-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ เมือง Resistencia, Chaco,  
 Argentina) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ ตฤณ  กิตติการอ าพล. (๒๕๕๙). ศิลปะกับมนุษย์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ๘(๑), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มท่ี ๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายตฤณ  กิตติการอ าพล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน นายตฤณ  กิตติการอ าพล  (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๐๗๒๐๕ การสอนประติมากรรม ๑) แล้วเห็นว่า นายตฤณ  กิตติการอ าพล 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายตฤณ  กิตติการอ าพล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 



-๑๐- 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นายตฤณ  กิตติการอ าพล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นายตฤณ  กิตติการอ าพล  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายทรงยศ  บัวเผื่อน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

  ด้วย นายทรงยศ  บัวเผื่อน พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๙๑๒-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๕ เดือน 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเทศไทย 
นศ.บ. (สื่อสารมวลชน)  ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Buaphuean, S. (2013). News reporting and news management on the issue of 

righteousness in political behaviors of a head of the government: A case study 
of general Surayut Chulanont from the perspectives of the Thai daily 
newspapers from 2006 to 2008. In Proceedings of the Asian conference on 
media and mass communication 2013 official-conference proceedings 2013 
(pp.770-784). Osaka, Japan. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



-๑๑- 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ ทรงยศ  บัวเผื่อน. (๒๕๕๗). การน าเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในยุคการผนวกรวม

เทคโนโลยีการสื่อสาร. วารสารร่มพฤกษ์, ๓๒(๑), ๙๐-๑๑๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
 กลุ่มที่ ๒  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายทรงยศ  บัวเผื่อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของ นายทรงยศ  บัวเผื่อน (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๐๑๒๑๑ ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน) แล้วเห็นว่า นายทรงยศ  บัวเผื่อน 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายทรงยศ  บัวเผื่อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นายทรงยศ  บัวเผื่อน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นายทรงยศ  บัวเผื่อน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางอธิตา  อ่อนเอื้อน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

  ด้วย นางอธิตา  อ่อนเอ้ือน  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๔๔๕-๒๕๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มีความประสงค์เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



-๑๒- 

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๙ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
    ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ อธิตา  อ่อนเอ้ือน. (๒๕๕๗). เทคนิคการใช้วิดเจ็ตกับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ 

กรณีศึกษา: ระบบเพ่ือการจัดการข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 
PIEiS. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ 
(NCCIT2014) (หน้า ๘๖๕-๘๗๐). ภูเก็ต: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Sengchuan, S., Pantumchinda, W. and Onuean, A. (2015). Developing a part-time 
lecturer appointment notification system using UCD. In Proceeding of 2nd the 
2015 International conference on advanced informatics: Concepts, Theory and 
Application (ICAICTA2015) (pp. 42). The Tide Resort, Bang Saen Beach, Chonburi, 
Thailand: Burapha University. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ อธิตา  อ่อนเอ้ือน. (๒๕๕๕). ระบบจัดการข้อมูลนักวิจัย “Researcher Society”. ใน  
 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔ (NCIT 2012) (หน้า ๒๘๐-๒๘๕). 

เพชรบุรี: คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอธิตา  อ่อนเอื้อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางอธิตา  อ่อนเอ้ือน  (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๘๘๘๑๓๑ ทักษะพ้ืนฐานของวิทยาการสารสนเทศ) แล้วเห็นว่า  
นางอธิตา  อ่อนเอื้อน เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอธิตา  อ่อนเอื้อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  



-๑๓- 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของ นางอธิตา  อ่อนเอื้อน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของ นางอธิตา  อ่อนเอ้ือน  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเล็ก  วันทา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

  ด้วย นายเล็ก  วันทา พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๙๕๒-๒๕๕๕ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๘ เดือน 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Wantha, L. & Flood, A. E. (2015). Growth and dissolution kinetics of A and B 

polymorphs of L-histidine. Chemical Engineering and Technology, 38(6), 1022-1028.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 



-๑๔- 

เรื่องท่ี ๒ Flood, A. E. &  Wantha, L. (2013). Population balance modeling of the solution 
mediated transformation of polymorphs: Limitations and future trands. Journal 
of Crystal Growth, 373, 7-12. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ Wantha, L. (2015). Determining the nucleation and growth mechanisms of B 
polymorph of L-histidine in water-ethanol system. In Proceedings of the 22nd 
International workshop on industrial crystallization (pp. 19-26). Korea: Hanbut 
National University. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายเล็ก  วันทา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของ นายเล็ก  วันทา  (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๒๓๑๑ ระเบียบวิธีเชิงเลขส าหรับวิศวกรรมเคมี) แล้วเห็นว่า นายเล็ก  
วันทา เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายเล็ก  วันทา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นายเล็ก  วันทา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นายเล็ก  วันทา โดยวิธีปกติ 
  แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๑๕- 

 ๔.๓ การปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
 ๔.๓.๑ การปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณวุฒิของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือใช้ขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามข้อเสนอ
ของสภาการพยาบาล ดังนี้ 
 ๑. ปรับค าว่า “หนังสือรับรองวุฒิ” เป็น “หนังสือรับรองคุณวุฒิ” 
 ๒. กรณีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ ขอให้ระบุด้วยว่า  
เป็นสถาบันสบทบจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี หรือ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที ่10/2558 เมื่อวันอังคารที่ 
13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จัดท าแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
คุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยให้เพิ่ม กรณีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ และขอให้
พิจารณาทบทวนระหว่างค าว่า “รบัรองวุฒิ” หรือ “รับรองคุณวุฒิ” 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ค าว่า คณุวุฒิ [คุนนะวุดทิ, 
คุนนะวุด] น. ความรู้ความสามารถของบุคคล, ระดับการศึกษา, เช่น เขามีคุณวุฒิเหมาะจะเป็นครู.  
 หนังสือรับรองคุณวุฒิ หมายถึง หนังสือรับรองที่แสดงว่า นิสิตเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จึงขอเสนอแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
คุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา จากเดิม “หนังสือรับรองวุฒิ” เป็น “หนังสือรับรอง
คุณวุฒิ” 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  
 ๑. ปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 1) 
 2. กรณีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ โดยระบุว่า เป็นสถาบันสบทบ 
  จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ีหรือ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  
  จันทบุรี (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 2) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

 ๑. ให้ความเห็นชอบ ปรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาของ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และให้ความเห็นชอบกรณีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจาก 
  สถาบันสมทบ โดยระบุว่า เป็นสถาบันสบทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
  หรือ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ทั้งนี้ ขอให้ปรับตัวเลขจากตัวเลขอารบิก 
  เป็นตัวเลขไทย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



-๑๖- 

 ๔.๔ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิก 
  ๔.๔.๑ การยุบเลิกและการจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคสาม 
   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้ความเห็นชอบการยุบเลิกและ 
การจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคสาม ดังนี้ 
 ๑. การยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงาน 
  ๑.๑ คณะศึกษาศาสตร์ ยุบเลิกหน่วยงาน ดังนี้ 
   ๑.๑.๑  ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   ๑.๑.๒  ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา  
  ๑.๒ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ขอยุบเลิก ศูนย์อินโดจีนศึกษา 

 ๒. การจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
  ๒.๑ คณะศึกษาศาสตร์ ขอจัดตั้งหน่วยงาน ดังนี้ 
   ๒.๑.๑  ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   ๒.๑.๒  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

  ๒.๒ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ขอจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศและการพัฒนา 
 ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ สภาวิชาการ
มีอ านาจและหน้าที่ “(๙) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ที่มีหน้าที่สอน วิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานดังกล่าว  
ต่อสภามหาวิทยาลัย” ดังนั้นจึงขอเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการยุบเลิกและ 
การจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงานดังกล่าวข้างต้นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิกและการจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
  ตามมาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 
  ๑. การยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงาน 
   ๑.๑ คณะศึกษาศาสตร์ ยุบเลิกหน่วยงาน ดังนี้ 
    ๑.๑.๑ ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    ๑.๑.๒ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา  
   ๑.๒ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  ขอยุบเลิก ศูนย์อินโดจีนศึกษา 
  ๒. การจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
   ๒.๑ คณะศึกษาศาสตร์ ขอจัดตั้งหน่วยงาน ดังนี้ 
    ๒.๑.๑ ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    ๒.๑.๒ ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
   ๒.๒ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ขอจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
    ประเทศและการพัฒนา 
  ๓. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  
   (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



-๑๗- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการยุบเลิกและการจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
  ตามมาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 
  ๑.๑ การยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงาน 
   ๑.๑.๑ คณะศึกษาศาสตร์ ยุบเลิกหน่วยงาน ดังนี้ 
     (๑) ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     (๒) ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา  
    ๑.๑.๒ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ขอยุบเลิก ศูนย์อินโดจีนศึกษา 
   ๑.๒ การจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
    ๑.๒.๑ คณะศึกษาศาสตร์ ขอจัดตั้งหน่วยงาน ดังนี้ 
     (๑) ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     (๒) ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
    ๑.๒.๒ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ขอจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
     ประเทศและการพัฒนา 
   ๑.๓. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน  
    (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ ขอยกเลิกหลักสูตร 
 ๔.๕.๑ ขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย 
  และความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตรคณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่
ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๖๒ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 



-๑๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ ขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่ 
  จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๒ ขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีผู้นิยมมาศึกษาต่อน้อย วิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตร
ดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๕๐ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่า 
นิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอน 
  จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



-๑๙- 

 ๔.๖ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๖.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้ 
  ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ 
  ๒) มีความรู้และความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี ทางด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์และวางแผน
แก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนวัยท างาน 

  ๓) สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานวิชาการและวิจัย เพ่ือพัฒนา
สุขภาพประชาชนวัยท างาน และเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ซับซ้อนได้อย่าง
เป็นระบบ 

  ๔) มีทักษะสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย  
ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีมาตรฐาน 

  ๕) สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการ
วิเคราะห์ วางแผน การบริหารจัดการ การก ากับดูแล และประเมินผลโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาประเทศได้ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้   
  ๑) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม  
สามารถชี้น าความถูกต้อง และสื่อความคิดที่ดีให้กับสังคม สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรม ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
  ๒) มีความรอบรู้ และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้าน 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ 
ประเมินผล และสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนวยัท างาน 
  ๓) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ วิจัยอย่างเป็นระบบและมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการพัฒนาระบบสุขภาพ นโยบายและนวัตกรรม เพ่ือปัญหาด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัยที่มีความซับซ้อนได้ 
  ๔) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มี
ความซับซ้อน สามารถบริหารจัดการความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ 
  ๕) มีความสามารถในการสร้างสรรค์ สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชนวัยท างานที่มีความหลากหลายของ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
  ๖) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
สามารถชี้น าในการก าหนดนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 



-๒๐- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๑ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาปรับพื้น    ไม่นับหน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ     ๒๕ หน่วยกติ 
    - กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข  ๑๒   หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา       ๑๓  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๔ หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์     ๑๒ หน่วยกิต 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  แบบ ๒.๑  
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ       ๙ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข    ๓   หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา         ๖  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒  
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๔ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ     ๒๓ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข  ๑๐   หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา       ๑๓  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



-๒๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) และ 
  ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ระบุในเล่มหลักสูตร มคอ. ๒ ว่าใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ  
   ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
   อย่างละเอียด เช่น คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของ 
   อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
  ๑.๒ ขอให้ปรับหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน โดยอิงตามเกณฑ์ มคอ. ๑ 
   หากหลักสูตรไม่มี มคอ. ๑ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
   โดยให้ครอบคลุมการประกันคุณภาพหลักสูตร ๖ ด้าน 
  ๑.๓ ขอให้ปรับแก้ค าผิดให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
  (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๒๐ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๒.๑ และ 
  แบบ ๒.๒) จ านวน ๕ คน 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับ 
ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๒๐ คน และระดับปริญญาเอก (แบบ ๒.๑ 
และแบบ ๒.๒) จ านวน ๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
 
 



-๒๒- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมือ่วันอังคารที่  
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตที่จะรับ 
  เข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๒๐ คน และระดับปริญญาเอก 
  (แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๕ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนนิสิตทีจ่ะรับ 
  เข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จ านวน ๒๐ คน และระดับปริญญาเอก 
  (แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวน ๕ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๗.๑ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษาเสนอหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  
คือ จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับประเทศไทยเข้าสู่  
การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณภาพเป็นไปตาม  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในก าหนดให้มีการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี 



-๒๓- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   ๓๐  หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต 
  ๓) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
   สิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า       ๗  หนว่ยกิต 
  ๔) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า    ๔  หนว่ยกิต 
  ๕) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที ่๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บรายวิชากลุ่มภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   ให้สอดคล้องกับชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ข้อ ๑๐ ที่ว่า “สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” 
  ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
   ขอให้จัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา และเน้นให้นิสิตได้มี 
   ทักษะการสื่อสาร เช่น ให้นิสิตพูดหน้าชั้นเกี่ยวกับข่าวสารในชีวิตประจ าวัน  
  ๑.๓ รายวิชา ๙๙๙๓๐๕๕๙ ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอและการอภิปราย 
   ทางวิชาการ และ ๙๙๙๓๐๖๕๙ การออกเสียงภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย  
   รายวิชากับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากค าอธิบายรายวิชา  
   เป็น Psychomotor Skill แต่จ านวนชั่วโมงในวงเล็บ เป็น Cognitive Skill 
   และทบทวนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมดให้สอดคล้องกับ 
   การด าเนินการจริง 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบการใช้ค า ควรใช้ค าว่า “พม่า” หรือ “เมียนม่า”  
  ๑.๕ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   รายวิชา ๗๙๐๑๔๑๕๙ มนุษย์กับยาและอาหาร ให้สอดคล้องกัน 



-๒๔- 

  ๑.๖ การจัดการเรียนการสอนขอให้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Leraning  
   Problem-based Learning และขอให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยเน้น 
   ให้นิสิตได้มีการฝึกปฏิบัติ  
  ๑.๗ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ  
   และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๗.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการ 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว้ 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔)  



-๒๕- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ควรปรับรายวิชาให้เน้นทางด้านการปฏิบัติ โดยก าหนดจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ 
   ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา เช่น รายวิชา ๓๒๓๕๘๔๕๙ การสังเคราะห์ 
   พอลิเมอร์ และรายวิชา ๓๒๓๕๘๕๕๙ เคมีและเทคโนโลยีของยาง 
  ๑.๒ ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ โดยเพิ่มทักษะด้านที่ ๖ ทักษะเชิงวิชาชีพ 
   ให้สอดคล้องกับรายวิชา และสอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาโท 
  ๑.๓ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง เช่น รายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยดูตัวอย่าง 
   ได้จากคู่มือการเสนอหลักสูตร http://cid.buu.ac.th 
  ๑.๔ รายวิชา ๓๒๓๖๘๓๕๙ หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ๑  
   กับรายวิชา ๓๒๓๖๘๔๕๙ หวัข้อ เลือกสรรทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ๒ 
   ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้แตกต่างกัน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๗.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
ประกอบกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ให้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้มีความทันสมัย ตามผลการประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ อาจารย์ผู้สอน  
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามรอบระยะเวลาทุก ๕ ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ๙๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ๗๑  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๖๑   หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ๑๐   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 



-๒๖- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒)  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
  (มคอ.๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้อธิบายเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร และเหตุผลของการเพ่ิมจ านวน 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
  ๑.๒ ขอให้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เดิมกับผลการเรียนรู้ที่ปรับปรุงใหม่ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๗.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจากหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ด าเนินการและผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปี อย่างไรก็ดีเนื่องจาก
สถานการณ์ภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลง และจากการด าเนินการ
วิพากษ์หลักสูตรทั้งจากศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้หลักสูตรตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น พร้อมไปกับการพัฒนาขีดความสามารถบัณฑิต ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  



-๒๗- 

ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีการเพ่ิม
แผนการเรียนที่เน้นสหกิจศึกษา นอกจากนี้รายละเอียดของเนื้อหาในบางรายวิชามีการปรับเปลี่ยน 
เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท่ีทันสมัย มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทั้งตรง 
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน ๒๘  หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๓๙  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๒๔   หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒)  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  
  (มคอ.๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามท่ีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



-๒๘- 

  ๑.๑ หน้า ๗ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อความ “เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีจบ 
   ไปท างานทางด้านชีวเคมีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน 
   ไม่น้อยกว่า ๘๐ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นอีกประมาณ ๒๐%”  
   ขอให้ตัดข้อความ “และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอีกประมาณ ๒๐%” 
  ๑.๒ หน้า ๑๗  รายวิชา ๓๑๖๔๘๔๕๙ ภาพประกอบทางชีวเคมี  
   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ปรับการเว้นวรรคให้ถูกต้อง เป็น  
   Illustration in Biochemistry 
  ๑.๓ ขอให้ปรับตารางเปรียบเทียบหลักสูตรตรงหมายเหตุขอให้ระบุ 
   การปรับรายวิชาให้ชัดเจน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๗.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และใช้ในการผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา ๕ ปี จากบริบทที่
เปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการของเทคโนโลยีชีวภาพในศตวรรษท่ี ๒๑ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม จึงต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ก้าวหน้าทันสมัยอย่างมีคุณภาพ ในการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
จากทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีแผนการเรียนที่เน้นสหกิจศึกษา และการปรับปรุงเนื้อหาวิชาการ 
ให้ทันสมัยก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในยุคปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๒๗  หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเฉพาะด้าน ๒๓  หน่วยกิต 
   ๓) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๕๑  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๓๒   หน่วยกิต 
    - วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
     กลุ่มท่ี ๑   ๖   หน่วยกิต 
     กลุ่มท่ี ๒   ๙   หน่วยกติ 
    - วิชาเอกเลือก 
     กลุ่มท่ี ๑ ไม่น้อยกว่า ๑๓   หน่วยกิต 
     กลุ่มท่ี ๒ ไม่น้อยกว่า ๑๐   หน่วยกติ 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



-๒๙- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒)  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้สอดแทรกรายวิชาที่มีเนื้อหาทางด้านจุลินทรีย์เพ่ือให้นิสิตทราบและ 
   เตรียมการเพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพ 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๗.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
คือ เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔ และจากผลการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ได้แก่ มีการเน้นการเตรียมพร้อมของนิสิตโดยการเพ่ิมวิชาในการปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และการปรับรายวิชาเลือกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น คณะฯ จึงเห็นควร 
ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
 



-๓๐- 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๙ หน่วยกิต 
 ๑. กลุ่มวิชาแกน       ๓๔ หน่วยกิต 
 ๒. กลุ่มวิชาเอก       ๖๕ หน่วยกิต 
   - เอกบังคับ ๓๘ หน่วยกิต 
   - เอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒)  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตจันทบุรี และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตาม  
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อ 
  เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า “มุ่งสร้างนักวิชาการทางด้าน 
   เทคโนโยลีทางทะเลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรมต่อ 
   วิชาชีพและสังคม” ปรัชญาดงักล่าวสอดคล้องกับอาชีพที่สามารถประกอบได้ 
   หลังส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 



-๓๑- 

  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรขอให้เพ่ิมในส่วนของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
   ประกอบอาชีพอะไร 
  ๑.๓ หน้า ๖๔ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาให้เป็นรายวิชาปฏิบัติ เช่น 
   รายวิชา ๘๓๐๒๑๑๕๙ หลักการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ า รายวิชา ๘๓๐๒๑๒๕๙ 
   เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางทะเล และรายวิชา ๘๓๐๓๒๑๕๙ สมุทรศาสตร์ 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๘๓๐๓๓๑๕๙  
   สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล Marine Invertebrate และรายวิชา  
   ๘๓๐๓๓๒๕๙ สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล Marine Vertebrate  
   ส่วนใหญ่ต้องเติม s  
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๘.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากปัจจุบันการเรียนการสอน 
มีลักษณะบูรณาการมากขึ้น และการมีบุรพวิชาท าให้นิสิตมีข้อจ ากัดในการเลือกเรียนวิชาที่สนใจ  
จึงขอยกเลิกบุรพวิชา (Prerequisite course) ในรายวิชา ๒๐๓๔๒๑ การพูดโต้แย้งแสดงเหตุผล 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



-๓๒- 

 ๔.๘.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากกรรมการประจ าหลักสูตรได้พิจารณา 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรพบว่า มีบางรายวิชาที่ไม่จ าเป็นต้องมีบุรพวิชาก็สามารถจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชานั้น ๆ ได้ จึงเห็นควรยกเลิกบุรพวิชา จ านวน ๓ รายวิชา คือ รายวิชา ๓๑๒๕๒๐ แผนแบบ 
การทดลอง รายวิชา ๓๑๒๕๒๑ การวิเคราะห์การถดถอย และรายวิชา ๓๑๒๖๒๔ การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
ซึ่งท าให้รายวิชาดังกล่าวสามารถเรียนภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 
๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔ จาก นายนุพันธ์ เขียวไม้งาม เป็น นางสาวกัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล  
เนื่องจากปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๓๓- 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายธรรมศักดิ์  สิงคเสลิต เป็น นายนุพันธ์  เขียวไม้งาม 

เนื่องจาก นายธรรมศักดิ์  สิงคเสลิต เกษียณอายุราชการ 

  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวกัญจน์ชญา  หงส์เลิศคงสกุล เป็น นายฐานวีร์  โชติจารุสวัสดิ์ 
เนื่องจากปรับเปลี่ยนนางสาวกัญจน์ชญา  หงส์เลิศคงสกุล ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
และนายฐานวีร์  โชติจารุสวัสดิ์ ได้กลับมาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาต่อ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



-๓๔- 

 ๔.๘.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตรเ์สนอการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ ๓ 
นายรัชนิกร ชลไชยะ เป็น นายชาติไทย ไทยประยูร เนื่องจาก นายรัชนิกร ชลไชยะ ได้ขออนุมัติลาฝึกอบรม 

ณ ต่างประเทศ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก นางสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ เป็น นางสาวกนกนุช 
ชื่นเลิศสกุล เนื่องจากต้องการให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.๑) ได้บริหารหลักสูตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
 



-๓๕- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรมีรายชื่อซ้ าซ้อนในหลักสูตรระดับปริญญาโทเกิน ๑ หลักสูตร รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวนฤมล ปทุมารักษ์ เป็น นางวรรณี เดียวอิศเรศ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงแพง เป็น นางอาภรณ์ ดีนาน 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ เป็น นางสาวอารีรัตน์ ข าอยู่ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายพรชัย จูลเมตต์ เป็น นางสาวนิสากร กรุงไกรเพชร  
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสมสมัย รัตนกรีฑากุล เป็น นางสาววรรณทนา ศุภสีมานนท์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



-๓๖- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑ จาก นางรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ เป็น 
ล าดับที่ ๔ นางสาวนัยนา พิพัฒน์วณิชชา เนื่องจากต้องการให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ  
สอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.๑) ได้บริหาร 
หลักสูตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



-๓๗- 

 ๔.๘.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ๔ จาก นางอุษา เชื้อหอม เป็น นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร เนื่องจาก นางอุษา เชื้อหอม ลาออก 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ นายสมศักดิ์ ลิลา เป็น นายเสกสรรค์ ทองค าบรรจง   
เนื่องจาก นายสมศักดิ์ ลิลา หมดสัญญาจ้าง 

  ล าดับที่ ๖ ขอเพ่ิมนายสมพงษ์ ปั้นหุ่น เป็นกรรมการประจ าหลักสูตร 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๓๘- 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ นายสมศักดิ์ ลิลา เป็น นายเสกสรรค์ ทองค าบรรจง   
เนื่องจาก นายสมศักดิ์ ลิลา หมดสัญญาจ้าง 

 ล าดับที่ ๖ ขอเพ่ิมนายสมพงษ์ ปั้นหุ่น เป็นกรรมการประจ าหลักสูตร  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



-๓๙- 

 ๔.๘.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมเีหตุผล 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๓ จาก นางสมศรี ทองนุช เป็น นายภาคภูมิ  
บ ารุงราชภักดี เนื่องจาก นางสมศรี ทองนุช เกษียณอายุราชการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

   สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผล คือ  
เนื่องจากนายไชยยันต์ ถาวระวรณ์ และนายเกรียงศักดิ์ บุญญา ย้ายไปเป็นกรรมการหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๒  จากนายไชยยันต์  ถาวระวรณ์ เป็น  นายอุดม  รัตนอัมพรโสภณ 
  ล าดับที่ ๕  จากนายเกรียงศักดิ์  บุญญา เป็น  นางสิริยุพิน  ศุภ์ธนัชภัคชนา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๔๐- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและ 

เทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) 
  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จากนางสาวโสภี  ชาญเชิงยุทธชัย เป็น นางสาวศศิชญา แก่นสาร  
เนื่องจากนางสาวโสภี  ชาญเชิงยุทธชัย ลาศึกษาต่อ 
  ล าดับที่ ๒ จาก Mr.Wang Guoxu เป็น นางสาวรัฐพร ปานมณี  เนื่องจาก 
Yunnan Minzu University เปลี่ยนกรรมการประจ าหลักสูตรที่ท า MOU ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ล าดับที่ ๓ จาก Mr.Yang Zongxiong เป็น Mr.Yang Gang  เนื่องจาก  
Yunnan Minzu University เปลี่ยนกรรมการประจ าหลักสูตรที่ท า MOU ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ล าดับที่ ๕ จาก Mr.Zhang Wenshu เป็น Mrs.Tang Zhi Ying  เนื่องจาก 
Yunnan Minzu University เปลี่ยนกรรมการประจ าหลักสูตรที่ท า MOU ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยบูรพา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๔๑- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ เกษียณอายุราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ จาก 
นายเชิดชัย ชาญสมุทร เป็น นายโสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 
 
 



-๔๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี 
เหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก นางสาวจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ 
เป็น นางศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ เนื่องจาก นางสาวจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



-๔๓- 

 ๔.๘.๑๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก นางศรีรัตน์ ล้อมพงศ์  
เป็น นางสาวสุนิศา แสงจันทร์ เนื่องจากปรับเปลี่ยนนางศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ ไปเป็นอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
ความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๘.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ 
เนื่องจากปรับเปลี่ยนนางสาวสุนิศา แสงจันทร์ ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย จึงขอตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ 
นางสาวสุนิศา แสงจันทร์ ออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 



-๔๔- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๘.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
  จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จงัหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑  จาก นางสาวสิริกุล  ลีลาจารุวรรณ เป็น นางสาวมนทิรา  สังข์ศิลชัย 
เนื่องจาก นางสาวสิริกุล  ลีลาจารุวรรณ ลาออกจากราชการ 
  ล าดับที่ ๒  จาก นางสาวอภิญญา  ว่องวัฒนาศิลป์ เป็น นางสาวสุภัค  วงษ์วรสันต์ 
เนื่องจาก นางสาวอภิญญา  ว่องวัฒนาศิลป์ ลาออกจากราชการ 
  ล าดับที่ ๔  จาก นางสาวบุบผา  รักษานาม เป็น นางกรรณิกา  เรืองเดช  
ชาวสวนศรีเจริญ เนื่องจาก นางสาวบุบผา  รักษานาม ย้ายไปปฏิบัติงานด้านการวิจัยของวิทยาลัย 
  ล าดับที่ ๕  จาก นางสาวศศิวรรณ  เหล็มโส๊ะ เป็น นางนิมมานรดี  ชูยัง 
เนื่องจาก นางสาวศศิวรรณ  เหล็มโส๊ะ ลาออกจากราชการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 



-๔๕- 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๘.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายภรต โทนแก้ว เป็น นางสุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน 

เนื่องจากนายภรต โทนแก้ว เกษียณอายุราชการ 

  ล าดับที่ ๓ จาก นายถนอมศักดิ์ บุญสู่ เป็น นางสาวอุรารัช บูรณะคงคาตรี 
เนื่องจากนายถนอมศักดิ์ บุญสู่ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มงาน วิชาการ เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลา
ในการบริหารงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  ล าดับที่ ๔ จาก นางศุทธินี วัฒนกูล เป็น นางสาวเกศิณี หาญจังสิทธิ์  
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงนางศุทธินี วัฒนกูล ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

  ล าดับที่ ๕ จาก นางรับขวัญ เชื้อลี เป็น นางอารี จึงเจริญนรสุข 

เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นางรับขวัญ เชื้อลี ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 



-๔๖- 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะเภสัชศาสตรเ์สนอการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายสินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย เป็น นายยศนันท์  วีระพล 
เนื่องจากนายสินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือให้สามารถจัดสรรเวลาในการ
บริหารงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายวิเชียร  ลีลาสง่าลักษณ์ เป็น นางสาวณัฐธยาน์  เชาว์ธนาพัฒน์ 
เนื่องจากนายวิเชียร  ลีลาสง่าลักษณ์ ลาออก 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางณฏัฐิณี  ธรีกุลกิตติพงศ์ เป็น นางสาววภิาวรรณ  ศิริกุลพาณิชย ์
เนื่องจากปรับเปลี่ยนนางณัฏฐิณี  ธีรกุลกิตติพงศ์ ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายวิโรจน์  อรุณนพรัตน์ เป็น นายธาราธีร์  ศรีจันทร์ 
เนื่องจากนายวิโรจน์  อรุณนพรัตน์ มิได้เป็นเภสัชกร 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายอนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์ เป็น นายวรัญญู  ประเสริฐเจริญสุข 
เนื่องจากปรับเปลี่ยนนายอนุสรณ์  ธรรมพิทักษ์ ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 



-๔๗- 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
  (หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒ ท่าน  
หมดสัญญาจ้าง จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวจุฬาลักษณ์  พันธัง  เป็น  นางสาวนพวรรณ พึ่งพา 

  ล าดับที่ ๒ จาก นายพฤกษพงศ์  วิสุทธิ์ดวงดุษดี  เป็น  นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่ห์
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาโท 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



-๔๘- 

 ๔.๘.๒๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณ ีวิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอญัมณีและเครื่องประดับ ฉบบัป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔ จาก นายสหรัฐ ณ น่าน เป็น นางสาวปริญญา 
ชินดุษฎีกุล เนื่องจากนางสาวปริญญา ชินดุษฎีกุล มีคุณวุฒิและวิชาสอนเหมาะสมกับหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอญัมณีและเครือ่งประดบั ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะอัญมณี  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายสุรินทร์ อินทะยศ เป็น นายณัฐพล ชมแสง 
เนื่องจากนายสุรินทร์ อินทะยศ ไม่ได้มีรายวิชาที่สอนในหลักสูตรนี้แล้ว 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายทัสนะ ก้อนดี เป็น นายสหรัฐ ณ น่าน 
เนื่องจาก นายทัสนะ ก้อนดี ลาออก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



-๔๙- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครัง้ที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะอัญมณี  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณี วทิยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจอัญมณีและเครือ่งประดบั ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔ จาก นางสาวปริญญา ชินดุษฎีกลุ เป็น นายภวูดล 
วรรธนะชัยแสง เนื่องจากนางสาวปริญญา ชินดุษฎีกลุ ย้ายไปประจ าหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



-๕๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๔) ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่สภาวิชาการ คือ “ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี” ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๔) ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดท าร่าง 
รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดสรุป ดังนี้ 
 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ มีจ านวน ๑๖๐ เรื่อง 
ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีจ านวน ๓๙๓ เรื่อง ผลงานวิจัย
ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ๒๑๙ เรื่อง ผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ มีจ านวน ๑๘๔ เรื่อง 
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ มีจ านวน ๗๖ เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ มีจ านวน ๑๓ เรื่อง มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน ๖ ครั้ง มีการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ จ านวน ๙ ครั้ง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยในภาพรวม ทั้งสิ้น 475,087,48๖ บาท 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน   
 หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด มีจ านวน ๒๓๖ หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
๑๑๙ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๑๑๗ หลักสูตร  
 อาจารย์ประจ า มีจ านวน ๑๒๘๑.๕๐ คน เป็นอาจารย์ ๙๑๘.๕๐ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๒๕๘ คน รองศาสตราจารย์ ๙๗ คน และศาสตราจารย์ ๘ คน 
 การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔๘ คน และรองศาสตราจารย์ ๑๔ คน  
 การอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๗ คน รองศาสตราจารย์ ๘ คน และ
ศาสตราจารย์ ๑ คน 
 นิสิต มีจ านวน ๔๐,๙๕๕ คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ๓๓,๒๒๘ คน และนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา ๗,๗๒๗ คน 
 



-๕๑- 

 ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท จ านวน ๑,๐๗๑ เรื่อง  
ระดับปริญญาเอก มีจ านวน ๙๑ เรื่อง 
 ด้านการบริการวิชาการ   
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีจ านวน ๕๐๙ โครงการ  
 ด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และการกีฬา   
 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา มีจ านวน ๑๔๗ โครงการ 
 การด าเนินการเกี่ยวกับการต่างประเทศ 
 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ มีจ านวน ๑๒ หลักสูตร 
 นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน
มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๑๓ คน จากทั้งหมด ๙๐ คน  
 นิสิตต่างประเทศท่ีมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๙๗ คน จากทั้งหมด ๒๑๘ คน 
 อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาไม่ถึง 
ภาคการศึกษา จ านวน ๑๗ คน  
 อาจารย์ต่างประเทศท่ีมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๒ คน จากทั้งหมด ๙๒ คน 
 การด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งหมด จ านวน ๕๐ ฉบับ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในประเทศ  
จ านวน ๒๘ ฉบับ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน ๑๔ ฉบับ และเป็นความร่วมกับต่างประเทศ  
จ านวน ๒๒ ฉบับ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน ๕ ฉบับ 
 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๕ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับด ี 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมขอน า ร่าง รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลับไปพิจารณา แล้วจะน ากลับมาอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๕.๒ ร่าง รายงานการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ส่วนงานมีการทบทวนแผนการผลิตบัณฑิตให้มี 
ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้านการผลิตก าลังคน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และได้มีข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ตามค าสั่ง 
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๔๐๐/๒๕๕๘ นั้น คณะกรรมการฯ ได้มกีารจัดท าข้อมูลการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต
และได้พิจารณาสภาพปัญหาปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  



-๕๒- 

๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นว่าการปรับสัดส่วนการผลิตบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็น ๔๐:๖๐ จ าเป็นต้องใช้เวลา อีกท้ังการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะต้องได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สามารถ 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม จึงต้องมีการวางแผนระยะยาว โดยอาจก าหนดแผนด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายภายในปี ๒๕๖๓ 
  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง รายงาน
การวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ดังกล่าวข้างต้นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง รายงานการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมขอน า ร่าง รายงานการวิเคราะห์แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 กลับไปพิจารณา แล้วจะน ากลับมาอภิปรายในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๕.๓ นโยบายการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 ที่ประชุมสภาวิชาการเสนอให้มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน 
เป็นภาษาอังกฤษเป็นบางรายวิชาในหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถด าเนินการได้ 
ในรายวิชาสัมมนา ซึ่งในระยะแรกอาจให้ส่วนงานก าหนดว่าจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
กี่เปอร์เซ็นต์ของจ านวนรายวิชาในหลักสูตร และแผนในระยะ ๕ ปี จะจัดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจ านวน
รายวิชาในหลักสูตร โดยให้เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีเสนอ และแจ้งทุกส่วนงานด าเนินการเสนอแผนการจัดการเรียน 
 การสอนที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ทั้งรายวิชาบรรยายและ 
 รายวิชาปฏิบัติ ในระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

 ๕.๔ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  ฝ่ายเลขานุการก าหนดวันประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๔ ของเดือน 
ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือน าเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังน ี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐.๐๐ น. 
๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐.๐๐ น. 
๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐.๐๐ น. 
๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐.๐๐ น. 
๕/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐.๐๐ น. 
๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐.๐๐ น. 



-๕๓- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 
 
 

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


