
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

วันพุธที ่๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร (แทน) ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 
 ๑๖. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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ผู้ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก ประธานกรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. นายบุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. ดร.ไพทูล  แก้วหอม กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๖. รองศาสตราจารย์เสกสรร  ตันยาภิรมย์ กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒. ดร.พีร  วงศ์อุปราช   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๓. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๔. ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๕. ดร.กนก  พานทอง   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  อ่ิมสวาสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๘. ดร.ภาณุวัฒน์  ด่านกลาง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์  วงษ์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา  ละอองอุทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริา  ดาวสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข กองบริการการศึกษา 
 ๑๓. นายไพศาล  ริมชลา กองบริการการศึกษา 
 ๑๔. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช กองบริการการศึกษา 
 ๑๕. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร กองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นางปัทมา  วรรัตน์ กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น. 
  



- ๓ - 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รักษาการแทน
อธิการบดีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ แล้วด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เนื่องจากผู้รักษาการแทนอธิการบดี  
ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ การประชุม 
สภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๗  
  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าเรื่องการจัดท าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  
  ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 ได้พิจารณา เรื่อง ขอเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เป็น  
“คณะวิทยาการปริชานและนวัตกรรม (Faculty of Cognitive Science and Innovation) ”  
และเพ่ิมภารกิจการจัดการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปริชาน
และนวัตกรรม (Cognitive science and Innovation) และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการให้วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเปิดหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรีได้ โดยให้ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อหลักสูตรให้เข้าใจง่าย 
  ๑.๒ เนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นเกี่ยวกับโรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรม  
   ให้ก าหนดให้ชัดเจน หรืออาจจะแยกเป็นหลักสูตรสองหลักสูตร เช่น  
   หลักสูตรทางด้าน Neural Science อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน หรือหลักสูตร 
   ทางด้านผู้ประกอบการ 
  ๑.๓ ให้รายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหลักสูตรต่อสภาวิชาการเป็นระยะ ๆ 
 ๒. ในการเปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยเป็นคณะ ให้ด าเนินการคู่ขนานกับการเสนอหลักสูตร 
  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และให้ปรึกษากองกฎหมาย 
 

 ความทราบแล้วนั้น วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ขอรายงานความก้าวหน้า
เรื่องการจัดท าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 ๑. ตามมติ ข้อ ๑.๑ ได้ด าเนินการปรับแก้เป็นที่เรียบร้อยโดยเปลี่ยนจากชื่อหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชาวิทยาการปริชานและนวัตกรรม” เป็น “สาขาวิชาวิทยาการปัญญาและ
นวัตกรรม” นอกจากนี้ยังเปลี่ยนค าว่า “ปริชาน” เป็น “ปัญญา” ตลอดทั้งเล่มหลักสูตรฯ 
 ๒. ตามมติข้อ ๑.๒ ได้ด าเนินการปรับแก้รายละเอียดในหลักสูตรเพื่อเน้นด้าน 
Cognitive Neuroscience และ Neuropsychology โดยตัดเนื้อหาวิชา และสาขาที่เก่ียวข้องกับ
ผู้ประกอบการออกไป ซึ่งท าให้หลักสูตรมีการปรับปรัชญา วัตถุประสงค์ โมดูล การประกอบอาชีพหลัง
ส าเร็จการศึกษาใหม่ และได้เพ่ิมคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาลจิตเวชและเภสัชศาสตร์
ประสาทวิทยาศาสตร์) เข้ามาเป็นทั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมจ านวน 1 ท่าน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ิมจ านวน 2 ท่าน รวมเป็นจ านวน 3 ท่าน (รายละเอียดการแก้ไขตามเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา  
  ๑. รายงานความก้าวหน้าการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือจะได้ด าเนินการ 
   ตามข้ันตอนของการเสนอหลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 
  ๒. การแปลชื่อภาษาอังกฤษ “Cognitive Science and Innovation”   
   เป็นภาษาไทยว่า  “วิทยาการปัญญาและนวัตกรรม”  
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปัญญาและ 
  นวัตกรรมได้ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร หน้า ๑๑ ให้ปรับค า เช่น  
   ค าว่า “ผลิตนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง” “และอนาคตของผู้เรียนในอนาคต”  
   “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีผลิตนักวิจัยที่มี 
   ศักยภาพสูงน่าจะท าได้ยาก และค าที่ใช้ส่วนใหญ่ ใช้ค าหลากหลาย 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๓ รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  
   ให้เขียนตามหลักการเขียนชื่อวิชา 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เขียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ของหลักสูตร 
  ๑.๔ หมวดที่ ๒ ให้ก าหนดสมรรถนะของนิสิตที่จะได้เมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปี 
  ๑.๕ หมวดที่ ๒ ความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ ให้เพิ่ม 
   ส่วนงานที่มีชื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย 
  ๑.๖ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่  
   อาจไม่จ าเป็นต้องระบุปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  ๑.๗ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒.๗ ระบบการศึกษา ให้เลือกทีส่อดคล้องและครอบคลุมกับ 
   การจัดการศึกษา 
  ๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ปรับตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   ปี ๒๕๖๓  
  ๑.๙ ผลการเรียนรู้ด้านที่ ๓ ด้านทักษะทางปัญญา และผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖  
   ด้านทักษะปฏิบัติ มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน ให้ปรับแก้ให้แตกต่างกัน 

  ๑.๑๐ ให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรก ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
   จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา ให้มีความรับผิดชอบหลัก 
  ๑.๑๑ ให้ออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) 

  ๑.๑๒ ควรประเมินสมรรถนะ (Competency) และให้ประกาศนียบัตรเป็นราย 
   Module โดยอาจจัดการศึกษาเป็นแบบ Block Course และไม่จ าเป็นต้องจัด 

   ตามภาคการศึกษาปกติ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้ว ให้เสนอหลักสูตรตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยก่อนเสนอ 
  สภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์  
   อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๐๒-การวิจัยทางการศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
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“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๑๑๙๖-๒๕๕๘ สงักัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา  
โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๑๐ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
วท.ม. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 
บธ.บ. (การตลาด)  ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยรังสิต  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์. (๒๕๖๑). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
 รับผิดชอบต่อสังคมของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการพยาบาล  
 การสาธารณสุข และการศึกษา, ๑๙(๒), ๑๔๔-๑๕๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์, วัชรินทร์ ระฤกชาติ และณภัทร โพธิ์วัน. (๒๕๖๑). รูปแบบการพัฒนา 
 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคกลางโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ. วารสารวิชาการ   
 สถาบันการพลศึกษา, ๑๐(๑), ๑๒๗-๑๔๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
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นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา 
โดยวิธีปกต ิเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา ของ นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา ของ นางณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์ โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายเดชชาติ สามารถ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๐๔-คณิตศาสตร์   
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายเดชชาติ สามารถ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๑๑๗๙-๒๕๕๘ สงักัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑ ปี ๑๑ เดือน 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Mathematics)  ๒๕๕๕ Texas A&M University,  USA. 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  ๒๕๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Samart, D. (2019). On a noncritical symmetric square L-value of the congruent  
 number elliptic curves. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 1-10. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Samart, D. (2016). Feynman integrals and critical modular L-values. 
 Communications in Number Theory and Physics, 10(1), 133–156. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายเดชชาติ สามารถ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกต ิเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลัน่กรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายเดชชาติ สามารถ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายเดชชาติ สามารถ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  



- ๙ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ของ นายเดชชาติ สามารถ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ของ นายเดชชาติ สามารถ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๒.๑ การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   จ านวน ๔ คน 
 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ ก าหนดว่า “ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน 
ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีให้ครูฝึกและอาจารย์นิเทศร่วมกันประเมิน 
ผลการเรียน การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ” 
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔ คน ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา สาขาวิชา 
รวมจ านวนนิสิต 
ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาคการศึกษาต้น การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ๓ 
การจัดการธุรกิจโรงแรม ๑ 

 รวมทั้งสิ้น ๔ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการอ านวยการเฉพาะกิจโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  



- ๑๐ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 จ านวน ๔ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
  (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๔ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๓.๑ การเสนอรายช่ือกรรมการสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการพิจารณา 
   กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
 

   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ... “(๕) ผู้แทนจากกรรมการ
สภาวิชาการ ๑ คน เป็นกรรมการ ” 
   เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ฝ่ายวิชาการจึงขอให้สภาวิชาการพิจารณาเสนอ
รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน  
  เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู  
 เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
 
  ๔.๓.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร  
   ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษา 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร 
ควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับความก้าวหน้า 
ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาใน ๒ หลักสูตรที่แตกต่างกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
ในระยะเวลาเดียวกันได้ ซึ่งอาจใช้เวลาศึกษาสั้นลงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษา ท าให้ผู้ศึกษา 
มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งสองศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์เหล่านั้นได้อย่างบูรณาการ 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการ 
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



- ๑๑ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  
๒ ปริญญา ตามหนังสือที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๖๐๑๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 

ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมมีมมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 
  ระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้ปรับแก้ประกาศเป็นปี ๒๕๖๓ และเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๑.๒ ข้อ ๑๕ ให้ปรับเนื้อหาเป็น “ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  
   กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยหรือ 
   อาจขอรับค าแนะน าจากสภาวิชาการได ้และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด” 
 ๒. เสนอคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
  ของมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนอธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศต่อไป 
 
  ๔.๓.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร  
   ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นการสมควรก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและประสงค์จะ 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ไว้ในแผนการศึกษาปกติ ในขณะที่สามารถเชื่อมการศึกษาต่อเนื่องไปยังระดับปริญญาโทและ 
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ในระยะเวลาที่กระชับกว่าแผนการศึกษาปกติ ซ่ึงอาศัยระเบียบ 
การศึกษาท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่พัฒนากระบวนการในด้านการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  
๒ ปริญญา ตามหนังสือที่ อว ๘๑๐๐/ ว๐๖๐๑๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



- ๑๒ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
มติ ที่ประชุมมีมมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  
  ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้ปรับแก้ประกาศเป็นปี ๒๕๖๓ และเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๑.๒ การอ้างประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในประกาศฉบับนี้ ให้เพ่ิมข้อความ 
   “และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม” ในแต่ละประกาศด้วย 
  ๑.๓ ข้อ ๑๘ ให้ปรับเนื้อหาเป็น “ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้  
   กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยหรือ 
   อาจขอรับค าแนะน าจากสภาวิชาการได ้และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด” 
 ๒. เสนอคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
  ของมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนอธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศต่อไป 
 
  ๔.๓.๔ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา  
๒๕๖๒-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น 
   คณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพ่ือให้การก าหนดจ านวนรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับแผนการรับนิสิต โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลา
ต่อจ านวนอาจารย์ (Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้ 

จาก  𝐹𝑇𝐸𝑆 =
𝑆𝐶𝐶𝐻

36
=

𝐶𝑋

36
 

 
เมื่อ X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
     C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยสาขาวิชา 
 

 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๒๒ คน 
คิดเป็น FTES = ๔๔๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๙๔ หน่วยกิต 

440 =
94𝑋

36
 

แทนค่าในสมการ         ได้วา่ X = ๑๖๘ คน 
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 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๒๙ คน 
คิดเป็น FTES = ๕๘๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๙๘ หน่วยกิต 

580 =
98𝑋

36
 

แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๒๑๓ คน 
 
 ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๒ คน 
คิดเป็น FTES = ๒๔๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๕๐ หน่วยกิต 

240 =
50𝑋

36
 

 แทนค่าในสมการ                                                    ได้ว่า X = ๑๗๒ คน 
 
 ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๑ คน 
คิดเป็น FTES = ๒๒๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๓๙ หน่วยกิต 

220 =
39𝑋

36
 

 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๒๐๓ คน 
 
 ๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๘ คน 
คิดเป็น FTES = ๓๖๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๐๔ หน่วยกิต 

360 =
104𝑋

36
 

 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๑๒๔ คน 
 
 ๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๖ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๒๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๕๑ หน่วยกิต 

120 =
51𝑋

36
 

 แทนค่าในสมการ                               ได้ว่า X = ๘๔ คน 
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 ๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๒๓ คน 
คิดเป็น FTES = ๔๖๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๓๗ หน่วยกิต 

460 =
137𝑋

36
 

 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๑๒๐ คน 
 
 ๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๕ คน 
คิดเป็น FTES = ๓๐๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๕๐ หน่วยกิต 

300 =
50𝑋

36
 

 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๒๑๖ คน 
 
 ๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๐ คน 
คิดเป็น FTES = ๒๐๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๕๐ หน่วยกิต 

200 =
50𝑋

36
 

 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๑๔๔ คน 
 
 ๑๐. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๑ คน 
คิดเป็น FTES = ๒๒๐ วิชาเอกในสาขาวิชา จ านวน ๖๔ หน่วยกิต 

220 =
64𝑋

36
 

 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๑๒๓ คน 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

แผนการรับนิสิต (คน) 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

คณะขอปรับแผนการรับนิสิต 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ๒๒ ๖๐ ๗๐ 
สาขาวิชาเคมี ๒๙ ๘๐ ๙๐ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ๑๒ ๖๐ ๗๐ 
สาขาวิชาชีวเคมี ๑๑ ๖๐ ๖๐ 
สาขาวิชาชีววิทยา ๑๘ ๖๐ ๙๐ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ๖ ๖๐ ๕๐ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

แผนการรับนิสิต (คน) 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

คณะขอปรับแผนการรับนิสิต 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

๒๓ 
๖๐ ๕๐ 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ๖๐ ๕๐ 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ๑๕ ๖๐ ๗๐ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร ๑๐ 

๖๐ 
๘๐ 

สาขาวิชาสถิติ ๑๑ ๖๐ ๖๐ 
รวม ๑๕๗ ๖๘๐ ๗๔๐ 

*จ านวนอาจารย์ประจ า หมายถึง จ านวนอาจารย์ในภาควิชา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๕ ขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มีความประสงค์ 
จะขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดรับนิสิตในหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
เพ่ือให้บริหารจัดการนิสิตคงค้างในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑,๐๕๖ คน จากการบริหารจัดการนิสิตในหลักสูตรดังกล่าว  
มีนิสิตคงเหลือ ดังนี้  



- ๑๖ - 

  ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
จ านวน ๒๙ คน จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๗ คน และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด ในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ 
  ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๒๕ คน  
จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๔ คน และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ 

  ทั้งนี้ หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๖ คน มีต าแหน่งทางวิชาการ  
จ าแนกได้ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ๒ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ คน และอาจารย์ ๒ คน ซึ่งเพียงพอและ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดังนั้น จึงขอเปิดรับนิสิตหลักสูตร  
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๓๕ คน ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ๑. แผน ก จ านวน ๕ คน   
  ๒. แผน ข จ านวน ๓๐ คน 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๓๕ คน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๓๕ คน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๓.๖ ขออนุมัติลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

   ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อนุมัติการขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตคงค้างจ านวน ๕๖ คน จะส าเร็จการศึกษา 
ทั้งหมด นั้น บัดนี้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนเหลือ  
นิสิตคงค้างจ านวน ๔ คน ซึ่งปัจจุบันนิสิตคงค้างก าลังท าวิชาโครงงานและรอขึ้นสอบวิชาโครงงาน  
โดยนิสิตเหล่านี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานครบแล้ว และคาดว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษา  
ได้ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เนื่องจากตามเกณฑ์จ านวนนิสิตต่ออาจารย์ของหลักสูตร 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ๑ คน : นิสิต ๒๐ คน เพ่ือให้การบริหารจัดการอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คณะฯ จึงขออนุญาต
ลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจ านวน ๕ คน เหลือ ๑ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  



- ๑๗ - 

ล าดับ อาจารยป์ระจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ คงเดิม เปลี่ยน
ใหม่ 

๑ นางสาวธารารัตน์ พวงสุวรรณ - ตัดออก -   
๒ นายสมบัติ ฝอยทอง - ตัดออก -   
๓ นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล - ตัดออก -   
๔ นางสาวกัญลิน จิรัฐชยุต - ตัดออก -   
๕ นางสาวธีราพร ชาญพนา นางสาวธีราพร ชาญพนา   

 
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมถอนวาระ 
 
  ๔.๓.๗ ขอยกเลิก (ปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่  
   พ.ศ. ๒๕๕๘ และขออนุโลมลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอขอยกเลิก (ปิดแบบมีเงื่อนไข)  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปัจจุบันมีนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คงเหลืออยู่ 
จ านวน ๙ คน ซึ่งนิสิตทั้งหมดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วตั้งแต่ภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คงเหลือการท าวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิทยานิพนธ์ ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาได้ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่วนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ไม่มีนิสิตคงค้างแล้ว 
 เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น มีนิสิตคงเหลือจ านวน ๙ คน นั้น จึงขออนุโลม 
ลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว จาก ๕ คน ลดเหลือ ๓ คน ดังนี้  



- ๑๘ - 

ล าดับ อาจารยป์ระจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ คงเดิม เปลี่ยน
ใหม่ 

๑ นายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ นายธงชัย ศรีวิริยรัตน์   
๒ Mr.Hang Qi -ตัดออก-   
๓ นายนพพล วีระนพนันท์ นายนพพล วีระนพนันท์   
๔ นายอาณัติ ดีพัฒนา -ตัดออก-   
๕ นายชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล นายชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล   

 
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ๑. ขอยกเลิก (ปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๒. ขออนุโลมลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ให้ปรับปรุงหลักสูตร โดยใหยุ้บรวมหลักสูตร ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
  มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับ  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑ แล้ว ให้เสนอหลักสูตรตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  ๔.๓.๘ ขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา  
 

 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา 
นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  



- ๑๙ - 

ชื่อ-สกลุ เข้าศึกษา สอบผ่าน 
ปากเปล่า ส่งเล่ม น าเสนอบทความ/เผยแพร่

ผลงาน 

ต้อง
ส าเร็จ

การศึกษา 

คะแนน 
BUU-GET 

๑. นางสาวแพรวพรรณ 
บุญจันทร ์
  
รหัสนสิิต 
๕๗๙๑๒๒๔๔ 
(ปริญญาโท) 

ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

๑๑ พ.ย ๖๒ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๔ และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา : 
“นวัตกรรมเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
เผยแพรผ่่านเว็บไซต์  
http://conference.cpu.ac.th 

ภาคตน้ 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(๑๕ ธ.ค. 
๒๕๖๒) 

๓๓ 

๒. นายคมพล  
เกลาโพธิ์  
 
รหัสนสิิต 
๕๖๘๑๐๒๒๘ 
(ปริญญาเอก) 

ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 

๑๒ พ.ย ๖๒ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ The 1st Thailand Biorefinery 
Conference "The Future of 
biorefinery for Thailand 4.0" 
Suranaree University of 
Technology, Nakhon 
Ratchasima, Thailand, July 
25-26, 2019. 

ภาคต้น 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(๑๕ ธ.ค. 
๒๕๖๒) 

๗๕ 

๓. นายวิเชษฐ์ ละมัย 
รหัสนสิิต  
 
๕๖๘๑๐๒๒๙ 
(ปริญญาเอก) 

ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 

๓๑ ต.ค ๖๒ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ The 7th International TIChE 
Conference (ITIChE 2017) " 
Innovative Chemical 
Engineering and Technology 
toward a Sustainable 
Future" Shangri-La Hotel, 
Bangkok, Thailand, October 
18-20, 2017. 

ภาคต้น 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
(๑๕ ธ.ค. 
๒๕๖๒) 

๖๕ 

 
   เนื่องจากนิสิตทั้ง ๓ ราย เหลือเพียงเกณฑ์การสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๑/๒๕๕๖ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ โดยนายวิเชษฐ์ ละมัย 
ได้ให้เหตุผลว่า มีปัญหาสุขภาพ ในช่วงปี ๒๕๖๑ และเป็นโรคซึมเศร้าค่อนข้างรุนแรง ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานวิจัยได้อย่างเต็มที่  
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๓. ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตแต่ละราย  
  ๔. หนังสือแจ้งจากส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา 
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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  จากประกาศทั้ง ๒ ฉบับ ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ 
ตามประกาศฉบับปี ๒๕๕๖ ใช้เกณฑ์สูงกว่า ปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

ประเภทแบบทดสอบ 

ประกาศ ปี ๒๕๕๖ ประกาศ ปี ๒๕๖๒ 
เกณฑ์การส าเร็จ

การศึกษา  
ระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา  

ระดับปริญญาเอก 

เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา  

ระดับปริญญาโท 

เกณฑ์  
ระดับปริญญาเอก 
(ต้องผ่านตั้งแต่

แรกเข้า) 
๑. BUU-Test/BUU-GET ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๒. TOEFL     
    ๒.๑ Paper-base ๔๕๐  ขึ้นไป ๕๐๐  ขึ้นไป   
    ๒.๒ Computer-base ๑๓๑  ขึ้นไป ๑๗๓  ขึ้นไป   
    ๒.๓ Internet-base ๔๕  ขึ้นไป ๖๑  ขึ้นไป ๔๒  ขึ้นไป ๔๒  ขึ้นไป 
๓. IELTS ๕.๐  ขึ้นไป ๕.๕  ขึ้นไป ๔.๕  ขึ้นไป ๔.๕  ขึ้นไป 
๔. CU-TEP   ๔๕  ขึ้นไป ๔๕  ขึ้นไป 
หมายเหตุ: นายคมพล เกลาโพธิ์ และนายวิเชษฐ์ ละมัย หากคิดตามเกณฑ์ ปี ๒๕๖๒ จะสามารถผ่าน
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีคะแนน BUU-GET เกิน ร้อยละ ๕๐  
 
  ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตทั้ง ๓ ราย  
อีก ๑ ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่เนื่องด้วย ส านักปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ท าหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุโลม 
ขอขยายเวลาให้กับนิสิต ข้อ ๒ ในกรณีที่จะขออนุมัติขยายเวลาจะต้องด าเนินการแจ้งขอขยายเวลา
การศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาล่วงหน้าก่อนครบก าหนดระยะเวลาการศึกษา จึงเสนอ 
สภาวิชาการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้นายวิเชษฐ์ ละมัย ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาไปอีก ๑ ปีการศึกษา 
  เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ โดยให้แนบใบรับรองแพทย์ ทีร่ะบุเหตุผลปัญหาทางด้าน 
  สุขภาพให้ชัดเจน และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ๒. ให้นายคมพล เกลาโพธิ์ และนางสาวแพรวพรรณ บุญจันทร์ พิจารณาเหตุผล 
  ความจ าเป็นในการขอขยายเวลาการศึกษา ตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๔.๒/ ว ๖๔๗  
  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับ 
  นักศึกษา  
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  ๔.๓.๙ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารและ 
   การปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และฝ่ายวิชาการได้แจ้งแนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปยังทุกส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน นั้น เนื่องจากคณะสหเวชศาสตร์มีความประสงค์ให้
มหาวิทยาลัยบูรพา ทบทวนแนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากมีเนื้อหาบางประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๗๒/๒๕๖๐ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ฝ่ายวิชาการจึงได้เสนอข้อทบทวนดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบทบทวนแนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 
  ๑.๑ แก้ไขแนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑ ข้อความเดิม “จดัเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ” แก้ไขเป็น “จัดเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ” 
  ๑.๒ แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์
การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ ข้อความเดิม “และ
อีก ๑ คน เป็นเลขานุการ” แก้ไขเป็น “และอีก ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ” 
  ๑.๓ ให้ยกเลิกข้อ ๕ และ ๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ ๐๐๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ของแนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าหนังสือถึงอธิการบดีมอบหมายให้กองกฎหมาย
ด าเนินการปรับแก้และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร
หลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้น าแนวปฏบิัติในการบริหาร
และการปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาจัดท าประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบให้
อธิการบดีลงนาม ทั้งนี้ ให้น าเสนอให้คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ภายในเดือนมกราคม เพื่อจะได้ด าเนินการจัดการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ในการนี้ ฝ่ายวิชาการได้ปรับแก้ ประกาศแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว ตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา และได้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภาวิชาการ
พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาต่อไป  
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  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. ประเด็นข้อทบทวนแนวปฏิบัติในการบริหารและการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒ จากคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร
หลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๔. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารและ 
การปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๕. ตารางเปรียบเทียบการปรับแก้ประกาศแนวปฏิบัติฯ 
 (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารและ 
  การปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

มติ ที่ประชุมมีมมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารและ 
  การปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยข้อ ๙ ให้ปรับเนื้อหาเป็น  
  “ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
  ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยหรืออาจขอรับค าแนะน าจากสภาวิชาการได้  
  และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด” 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕  
อาจารยจ์ันทรา อินทนนท์ ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากลาออกจากราชการ  
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์  
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คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙  ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒  
อาจารยจ์ันทรา อินทนนท ์ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่  
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๗ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากเกษียณอายุ 
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๔ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ถาวรธิรา “ตัดออก” เนื่องจาก 
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๗ ดร.นุพันธ์ เขียวไม้งาม “ตัดออก” เนื่องจากมีคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๙ รองศาสตราจารย์ ดร.นายสุรสิงห์ ไชยคุณ “ตัดออก” เนื่องจาก 
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๒ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ เป็น  
รองศาสตราจารย์ ดร.สรไกร ศรีศุภผล เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ เกษียณอายุ 
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ “ตัดออก” เนื่องจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ล าดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร บูรณวงศ์ “เพิ่ม” 
  ล าดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา รัตนะ “เพิ่ม” 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๖๐  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๗ - 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร 
ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

  ตามท่ี สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติ มอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าแบบสอบถามถึงผู้ทรงคุณวุฒิให้เลือกวันที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่างตรงกันมากท่ีสุด แล้วก าหนดเป็นปฏิทินของปี ๒๕๖๓ ต่อไป นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการสอบถาม
ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เห็นชอบตามปฏิทินที่ 
ฝ่ายเลขานุการก าหนด รายละเอียด ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

๐๙.๓๐ น. 

๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๗/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๘/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๙/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๑๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  



- ๒๘ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น. 
 
 
 

                      
(นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

                        
(รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 

                 กรรมการและเลขานุการ 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


