
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 

วันอังคารที ่๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    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.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๙. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
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 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๗. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  จันทร์ข้างแรม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. อาจารย์อรรถพร  แขสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. อาจารย์พงช์ศนัญ  ชาญชัยชิณวรฒ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๕. ดร.สัญชัย  เอียดปราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๗. นางสาวอัจฉรียา  ยินดีสุข บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๘. นางสุภรัติ  สุขวิสุทธิ ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
  ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแก้ว และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๓ วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาของหลักสูตร  
  ให้ตัดค าว่า “ถ้ามี” ออก 
 ๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๓ ภาษาท่ีใช้ ให้ปรับเป็น หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 ๓. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๔ การรับเข้าศึกษา ให้ปรับเป็น รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ  
  (ท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้) 
 ๔. หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ปรับเหลือกลุ่มสาขาวิชาละ ๓ คน  
  และให้สรุปจ านวนผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์บรรทัดต่อจากต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๕. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน 
 ๖. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
  ของหลักสูตร และให้พิจารณาทบทวนปรับเพิ่มผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ (ทักษะพิสัย) 
  ที่เป็นทักษะทางด้านการปฏิบัติ 
 ๗. หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ในการขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 ๘. ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ ให้อยู่ให้ถูกหมวด เช่น “สามารถวิเคราะห์ปัญหา...” 
  ควรอยู่ในด้านทักษะทางปัญญา “สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ...” 
  ควรอยู่ในทักษะด้านที่ ๖ (ทักษะพิสัย) 
 ๙. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งถัดไป 
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  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากการพัฒนาวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานขององค์การต่างๆ อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางธุรกิจ ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การ 
ที่จ าเป็นต้องปรับกระบวนการการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ การสร้างสรรค์ การพัฒนา การต่อยอดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด การจัดการ การผลิต โครงสร้างองค์การ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจโดยเป็นที่ยอมรับต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์การ จึงส่งผล
ให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา 
๓ ป ีจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับรวมหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมรองรับความต้องการของธุรกิจ รัฐบาล บริการ 
ด้านสุขภาพ สถานศึกษา และองค์การประเภทอ่ืน ๆ และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยบูรพา 
ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ตามวิสัยทัศน ์“ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of 
the Nation)” ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) แผนการพัฒนา
เศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถใน
การแข่งขันยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative-Digital Economy) ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากทุก
ภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว มาพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดทั้งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ให้ได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติมากข้ึน สามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได ้และมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้
ก าหนดไว้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๒๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      ๙๑ หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาแกน     ๑๒ หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ๗๙ หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ    ๔๖ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเอก    ๓๓ หน่วยกิต 
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  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  นวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
  คณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับแก้วัตถปุระสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ ค าว่า “คุณค่าของข้อมูล”  
   ให้เขียนให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีเนื้อหาครอบคลุมกับ 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   “ข้อ ๔ (๑) มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
   (๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  
   ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว  
   ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม  
   ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถ 
   ในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  
   มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ 
   ของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
   (๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ 
   ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การ 
   พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม  
   และประชาคมโลก” 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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 ๓.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
 ๒. หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๑ ให้ตัดออก 
 ๓. หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒ ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้อง  
  และให้เพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ เมื่อเพ่ิมผลการเรียนรู้แล้วให้ปรับวัตถุประสงค์ของ 
  หลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่  
  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
  ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย  
 ๔. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี ให้เพิ่ม 
  ข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ แล้วหมายเหตุใต้ตารางว่า 
  เป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๕. หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ในการขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 ๖. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งถัดไป 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คอื หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ปรบัปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในยุคปัจจุบันหรือ Thailand ๔.๐ ทั้งนี้หลักสูตรได้ออกแบบให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้
งานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
หรือ 3E (Engineering, Economic and Environment) โดยมุ่งเน้นผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและมีทักษะ
ทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานกับ
ภาคอุตสาหกรรมและรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี อีกท้ังจากการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า พ้ืนฐานด้านภาษาของนิสิตไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหลักสูตร ดังนั้นจึงปรับเป็นรูปแบบ ๒ ภาษา คือ จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือให้
นิสิตสามารถปรับตัวและเรียนรู้ทั้งวิชาการในสาขาวิชาและทักษะทางภาษาไปควบคู่กัน เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อีกท้ังเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา  
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  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๑๐๒ หน่วยกิต 
  ๑)  หมวดวิชาพ้ืนฐาน  
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ๒๑  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๘ หน่วยกิต 
 ๒)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 - กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรม ๔๓ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า  ๑๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีเนื้อหาครอบคลุมกับ 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   “ข้อ ๔ (๑) มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
   (๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  
   ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว  
   ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม  
   ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถ 
   ในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  
   มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ 
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   ของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
   (๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ 
   ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การ 
   พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม  
   และประชาคมโลก” 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
   จ านวนนิสิตที่อยู่ในวงเล็บให้แยกตามชั้นปี 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการท่ีเป็น 
   ภาษาอังกฤษ ตัวเลขต้องเป็นเลขอารบิก โดยให้ตรวจสอบให้สอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
 ๒. หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖  
  เมื่อเพ่ิมผลการเรียนรู้แล้วให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
  ผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
  ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย  
 ๓. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี ให้เพิ่ม 
  ข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ แล้วหมายเหตุใต้ตารางว่า 
  เป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๔. หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ในการขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 ๕. เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
  อาจารย์พิเศษ ให้ปรับเนื้อหาเป็น ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๖. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งถัดไป 
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  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  
เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ในยุคปัจจุบันหรือ Thailand ๔.๐ ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
และปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องที่กับค าแนะน าของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน จากการจัดการศึกษา 
ที่ผ่านมา พบว่า พ้ืนฐานด้านภาษาของนิสิตไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร 
ดังนั้นจึงปรับเป็นรูปแบบ ๒ ภาษา คือ จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้นิสิตสามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้ทั้งวิชาการในสาขาวิชาและทักษะทางภาษาไปควบคู่กัน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่
สนใจด้านวิศวกรรมสมองกลฝังตัว อีกท้ังเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาพื้นฐาน       ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ๑๒  หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์     ๒๔  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     ๗๒ หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ       ๔๒  หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า     ๑๒  หน่วยกิต 
  ๓) ฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา     ๑๕  หน่วยกิต   
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
 ระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้เรียงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใหม่ โดยให้เรียงตามผลการเรียนรู้ 
   ทั้ง ๖ ด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  
   ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
   ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีเนื้อหาครอบคลุมกับ 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   “ข้อ ๔ (๑) มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
   (๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  
   ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว  
   ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม  
   ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถ 
   ในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  
   มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ 
   ของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
   (๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ 
   ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การ 
   พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม  
   และประชาคมโลก” 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคฤดูร้อน  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑,๗๙๒ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน ๑,๗๙๒ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคฤดูร้อน ปริญญาตรี ๖๓๐ ๒๗๔ ๙๐๔ 

ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ) ๙๑ - ๙๑ 
ปริญญาโท ๑๔๐ ๕๓๓ ๖๗๓ 
ปริญญาเอก ๑๐๖ ๑๘ ๑๒๔ 

  รวม ๙๖๗ ๘๒๕ ๑,๗๙๒ 
          ข้อมูลวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับปริญญาตรี 
 

คณะ/หลักสูตร 
จ านวนทีข่ออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรตินิยม
อันดับ ๑ 

เกียรตินิยม
อันดับ ๒ 

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว ๑๒๓ ๒ ๑๒  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๑    

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑    

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๒    

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๐    

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๖    



- ๑๒ - 

คณะ/หลักสูตร 
จ านวนทีข่ออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรตินิยม
อันดับ ๑ 

เกียรตินิยม
อันดับ ๒ 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๒    

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๓ ๒ ๑๒  

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ๗    
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ๑    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๒ ๐ ๐  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒    

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ๓๔ ๐ ๐  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี
ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี
ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๓    

คณะพยาบาลศาสตร์ ๒ ๐ ๐  
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒    

คณะแพทยศาสตร์ ๑ ๐ ๐  
หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๔๙ 

๑    

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๙ ๐ ๐  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร ์หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๙    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ๓๘ ๑ ๑  
หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒    

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒    

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการบริการ
สังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑    

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒    

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
เพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑    

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙ ๑ ๑  

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖    



- ๑๓ - 

คณะ/หลักสูตร 
จ านวนทีข่ออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรตินิยม
อันดับ ๑ 

เกียรตินิยม
อันดับ ๒ 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒    

หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒    

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๗๗ ๘ ๖  
หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓    

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๙ ๕ ๖  

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๙ ๓   

หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖    

คณะโลจิสติกส ์ ๒๙ ๑ ๑  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่าง
ประเทศและการจัดการโลจิสติกส ์หลักสูตรใหม่   
พ.ศ.๒๕๕๓ 

๔    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกส ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๐    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๑    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
(๕ปี) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔ ๑ ๑  

คณะวิทยาการสารสนเทศ ๑๔๓ ๐ ๔  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕๗  ๑  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖๐  ๒  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๔  ๑  

คณะวิทยาศาสตร์ ๕๖ ๐ ๐  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๐    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ๔    



- ๑๔ - 

คณะ/หลักสูตร 
จ านวนทีข่ออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรตินิยม
อันดับ ๑ 

เกียรตินิยม
อันดับ ๒ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๒    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร ์
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๓    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑    

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒ ๐ ๐  
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขากีฬาศึกษาและ 
บริหารจดัการกีฬา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑    

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาสื่อสารมวลชน 
ทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑    

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ๒๓ ๐ ๐  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกส์และการค้าชายแดน หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑    

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑    

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙    

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖ ๐ ๐  
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒    

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกส์และการค้าชายแดน หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑    

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๐๐ ๐ ๐  
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ๖    
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเคม ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๕    

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑    



- ๑๕ - 

คณะ/หลักสูตร 
จ านวนทีข่ออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรตินิยม
อันดับ ๑ 

เกียรตินิยม
อันดับ ๒ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๐    

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๘    

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๗    

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑    

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๒    

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑๑๖ ๒ ๗  
หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔    

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ 
การแสดง หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔    

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ 
การแสดง หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗๐ ๒ ๖  

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป ์
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๒๑  ๑  

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ออกแบบเซรามิกส ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๗    

คณะศึกษาศาสตร์ ๑๓ ๐ ๐  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑    

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑    

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑    

หลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑    

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑    

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑    

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕    

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
นาฏยสังคตี (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

๒    



- ๑๖ - 

คณะ/หลักสูตร 
จ านวนทีข่ออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรตินิยม
อันดับ ๑ 

เกียรตินิยม
อันดับ ๒ 

คณะสหเวชศาสตร์ ๗ ๐ ๐  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗    

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๓ ๐ ๐  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒    

คณะอัญมณ ี ๔๗ ๑ ๒  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๙    

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘  ๑  

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑    

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๙ ๑ ๑  

วิทยาลัยนานาชาติ ๗๓ ๗ ๒  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเทียว (หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑๐    

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเทียวและการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๘ ๔ ๑  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกส์ (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๔ ๑   

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๔ ๑   

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และ
การออกแบบ (หลักสตูรนานาชาต)ิ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.๒๕๕๔ 

๔ ๑ ๑  

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓    

สถาบันสมทบ     

สถาบันสมทบจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ๗๑ ๐ ๒  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
(๕ ปี) หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖๒  ๒  



- ๑๗ - 

คณะ/หลักสูตร 
จ านวนทีข่ออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรตินิยม
อันดับ ๑ 

เกียรตินิยม
อันดับ ๒ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๙    

สถาบันสมทบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง 

๒ ๐ ๐  

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒    

สถาบันสมทบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดยะลา 

๘ ๑ ๐  

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๘ ๑   

สถาบันสมทบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก 

๔ ๐ ๐  

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒    

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒    

สถาบันสมทบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๖ ๐ ๑  

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔  ๑  

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒    

รวมท้ังหมด ๙๙๕ ๒๓ ๓๘  
 
แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว 

๒๒ ๒๙ ๕๑      
  

หลักสตูรการจัดการมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการจดัการ 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕ ๖ ๑๑      

  
หลักสตูรการจัดการมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

๔ ๑ ๕      

  



- ๑๘ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
หลักสตูรการจัดการมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการจดัการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖ ๓ ๙      

  
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑ ๕ ๖      
  

หลักสตูรบญัชีมหาบัญฑิต 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖  ๖      
  

หลักสตูรบญัชีมหาบณัฑิต 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๘ ๘      
  

หลักสตูรบญัชีมหาบณัฑิต 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๖ ๖      
  

คณะพยาบาลศาสตร์ ๕๔  ๕๔   ๒  ๒   
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ๒  ๒ 

  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗  ๗      

  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗  ๗      
  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔  ๔      

  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑  ๑      

  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕  ๕      

  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒  ๒      

  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒  ๒      

  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิ
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒  ๒      

  



- ๑๙ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิ
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙  ๙      

  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิ
ครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔  ๔      

  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอายุ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒  ๒      

  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๕๔ 

๘  ๘      

  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารการพยาบาล 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑  ๑      

  
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๔  ๔   ๒  ๒   
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     ๑  ๑ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ๑  ๑ 

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒  ๒      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒  ๒      

  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

๑๘ ๒ ๒๐   ๒  ๒ 
  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

     ๒  ๒ 

  
หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
ทางการเมือง หลักสตูรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒  ๒      

  



- ๒๐ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๐ ๑ ๑๑      

  
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการบริการสังคม 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑ ๑ ๒      

  
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒  ๒      

  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๖ ๔๔ ๕๐   ๕  ๕   
หลักสตูรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ  
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ๕  ๕ 

  
หลักสตูรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๑๔ ๑๔      
  

หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ๑๘ ๑๘      
  

หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      
  

หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารงานยตุิธรรม
และสังคม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ ๑๐ ๑๒      

  
หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

 ๑ ๑      

  



- ๒๑ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากร
เพื่อความมั่นคง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓ ๑ ๔      

  
คณะโลจิสติกส ์ ๓ ๒๙ ๓๒        
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์
และโซ่อุปทาน หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

๓ ๒๙ ๓๒      

  
คณะวิทยาการสารสนเทศ ๙ ๒ ๑๑        
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ ๒ ๔      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสตูรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒  ๒      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕  ๕      

  
คณะวิทยาศาสตร์ ๒๘ ๒ ๓๐ ๑  ๑  ๒   
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๑    ๑ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสตุรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๑  ๑ 

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ ๒ ๔      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาเคมี หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑      

  



- ๒๒ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔  ๔      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๒  ๑๒      

  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐  ๑๐   ๗  ๗   
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๗  ๗ 

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 
 

๑๐  ๑๐      

  



- ๒๓ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๓ ๑๕ ๒๘        
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการงานก่อสร้าง
และงานโครงสร้างพื้นฐาน 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑ ๑      

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑ ๓ ๔      

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม หลักสตูรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๔ ๔      

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๕ ๕      

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ
สิ่งแวดล้อม หลักสตูรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒  ๒      

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑  ๑      

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓  ๓      

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสตูร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒  ๒      

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒ ๒      

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑  ๑      

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑  ๑      

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒  ๒      

  



- ๒๔ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑๒  ๑๒   ๘  ๘   
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารศลิปะและ
วัฒนธรรม หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.๒๕๕๔ 

     ๒  ๒ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     ๖  ๖ 

  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑๑  ๑๑      

  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารศลิปะและ
วัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
คณะศึกษาศาสตร์ ๑๐๖ ๑๓๒ ๒๓๘ ๒  ๖๒  ๖๔   
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสตูรนานาชาติ) 
หลักสตูร ใหม ่พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   ๑  ๑  ๒ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ๑    ๑ 

  
หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๒  ๒ 

  
หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

     ๓  ๓ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     ๒  ๒ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

     ๒  ๒ 

  



- ๒๕ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๘  ๘ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     ๒  ๒ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๑  ๑ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

     ๔  ๔ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถติิ
การศึกษา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

     ๑๘  ๑๘ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถติิ
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     ๕  ๕ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถติิ
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๗  ๗ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณทิต 
สาขาวิชาการศึกษาและ 
การพัฒนาสังคม หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

     ๖  ๖ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ๑  ๑ 

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕  ๕      

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๑ ๖๔ ๘๕      

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๖๗ ๖๗      

  



- ๒๖ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาและ 
การพัฒนาสังคม  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓  ๓      

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอนคณติศาสตร์ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔  ๔      

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอนคณติศาสตร์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓ ๑ ๔      

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๒  ๒๒      

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒  ๒      

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๙  ๑๙      

  
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาสมอง จิตใจและ 
การเรยีนรู้ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓  ๓      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗  ๗      

  



- ๒๗ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถติิ
การศึกษา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๘  ๘      

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถติิ
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕  ๕      

  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๔ ๕ ๙   ๖  ๖   
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร- 
ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     ๖  ๖ 

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒  ๒      

  
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร- 
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ๕ ๗      

  
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  ๔๗ ๔๗        
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๔๗ ๔๗      

  
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ๒๓ ๓๙ ๖๒   ๗  ๗   
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการสาธารณะ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     ๓  ๓ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการสาธารณะ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     ๒  ๒ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๒  ๒ 

  
หลักสตูรธุรกจิมหาบณัฑิต 
ส าหรับผู้บรหิาร หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗ ๑๐ ๑๗      

  
หลักสตูรธุรกจิมหาบณัฑิต 
ส าหรับผู้บรหิาร หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔  ๔      

  



- ๒๘ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔ ๓ ๗      

  
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิโลก 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖ ๘ ๑๔      

  
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการจดัการสาธารณะ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑ ๑๔ ๑๕      

  
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑      

  
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๔ ๔      

  
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา 

๑๕  ๑๕   ๑๙  ๑๙ 
  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี
ทางวิทยาการปัญญา  
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

     ๒  ๒ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี
ทางวิทยาการปัญญา  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     ๑  ๑ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิต ิ
ทางวิทยาการปัญญา  
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

     ๑๕  ๑๕ 

  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิต ิ
ทางวิทยาการปัญญา  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     ๑  ๑ 

  
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี
ทางวิทยาการปัญญา  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

๑  ๑      

  



- ๒๙ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิต ิ
ทางวิทยาการปัญญา หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๔  ๑๔      

  
รวมท้ังหมด ๓๒๗ ๓๔๖ ๖๗๓ ๓ ๐ ๑๒๑ ๐ ๑๒๔   

 
 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคฤดูร้อน  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑,๗๙๒ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
  และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคฤดูร้อน  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑,๗๙๒ คน โดยให้เพิ่มข้อมูลเลขที่หนังสือที่ส่วนงานได้ 
  ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ในช่องหมายเหตุ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ งานบริหารวิชาการ 
  ๔.๒.๑ การขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา ของนางสาวหนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์ 
   คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

   ด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์ เลขประจ าตัวนิสิต ๕๕๘๑๐๑๙๑  
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แบบ ๑.๑ ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑๖๖๗/๒๕๖๑ เรื่องให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด (เพ่ิมเติม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ นั้น  นิสิต 
มีสถานะพ้นสภาพ - ระยะเวลาเกินก าหนด  ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสิตได้ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษา ครั้งที่ ๑ มายังคณะโลจิสติกส์ พร้อมด้วย
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑ โดยนิสิตแจ้งว่า ได้ประสานงานกับกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแล้ว 
ได้รับค าแนะน าให้คณะฯ ออกบันทึกข้อความ เพื่ออนุมัติขยายเวลาการศึกษา ซึ่งคณะโลจิสติกส์ได้
ด าเนินการส่งเรื่องดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยตามหนังสือเลขท่ี ศธ ๖๒๑๒/๒๔๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง นิสิตฯ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา และได้เสนอมายังบัณฑิตวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
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   บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑   
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติเห็นชอบ การขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยให้ขยายระยะเวลา
การศึกษาได้ถึงสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้คณะโลจิสติกส์น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
(รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามเอกสารดังแนบ) 
   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖.๒.๔ “หลักสูตรระดับปริญญาเอก...ผูที่ส าเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาภายใน ๕ ปการศึกษา ส าหรับนิสิตภาคปกติ... ในกรณีที่มีเหตุผล
จ าเปนอยา่งยิง่ที่จะตองขยายเวลาเรียน ใหคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียน 
ไดอีกไม่เกินหนึ่งปกีารศึกษา  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา ของนางสาวหนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์ 
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ถอนวาระ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 
  ๔.๒.๒ สรุปข้อมูลจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีระยะเวลาในการศึกษา 
   เกินก าหนด สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) และแนวทาง 
   การแก้ไข 
 

   ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณา การขอขยายเวลาเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แล้วมีมติ ดังนี้ 
  ๑. มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยส ารวจจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
   ที่จะมีระยะเวลาในการศึกษาเกินก าหนด 
  ๒. มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า  
(Root Cause Analysis) และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อที่ประชุมครั้งถัดไป 
 

  บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลจ านวนนิสิต 
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีระยะเวลาในการศึกษา เกินก าหนด สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) 
และแนวทางการแก้ไข (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา สรุปข้อมูลจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีระยะเวลาในการศึกษา 
  เกินก าหนด สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) และแนวทางการแก้ไข 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ปรับแก้รายงานข้อมูลการส ารวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะมีระยะเวลา 
  ในการศึกษาเกินก าหนด ของคณะ/วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอน 
  ระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นภาษาทางวิชาการ 
  และทบทวนปรับข้อความท่ีไม่เป็นเหตุเป็นผลที่สัมพันธ์กัน 
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 ๒. ขอให้ระบุสาเหตุของความเสี่ยงให้ชัด และเสนอแนวทางการป้องกันและ 
  ควบคุมความเสี่ยง 
 ๓. มอบบัณฑิตวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะไปก าหนดกลไกในการก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
  และประเมินผล 
 ๔. มอบบัณฑิตวิทยาลัยจัดท าประกาศแนวปฏิบัติที่ดีในการท าให้นิสิตส าเร็จการศึกษา 
  ตามระยะเวลา 
 
 ๔.๓ หลักสูตรใหม่ 
  ๔.๓.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการแก้ไขปัญหา 
  ๒. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการจัดการ
พาณิชยนาวี เพื่อสนองความต้องการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ เน้นพาณิชยนาวีต่อเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
  ๓. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านพาณิชยนาวี 
ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการแก้ไขปัญหา 
  ๔. ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น า มีความใฝ่รู้ มีความรักในองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
และมีความรับผิดชอบสูงต่อองค์กร 
  ๕. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้มา
ติดต่อกับองค์กร 
  ๖. ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้เห็นความส าคัญของลูกค้าและสามารถจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และมีความสามารถในการจัดการการน าเข้าส่งออก 
  โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๘๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๑๓ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๖๑  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาเฉพาะด้าน    ๖  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาบังคับ  ๔๐  หน่วยกิต  
 ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  
 (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ถอนวาระ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 
  ๔.๓.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาภาคพิเศษ  
   จ านวน ๑๑๐ คน 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จ านวน ๑๑๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะ 
 รับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จ านวน ๑๑๐ คน 
 
มติ ถอนวาระ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมชี้แจง 
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 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
   โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

   คณะโลจิสติกส์ เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือก เพ่ือให้หลักสูตร 
มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและ
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือก้าวทันนโยบายการพัฒนาประเทศ รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 
   ๙๑๖๖๕๗๖๑ กลยุทธ์การน าเข้าส่งออกสินค้า  ๓ (๓-๐-๖) 
   ๙๑๖๖๕๘๖๑ การท าการค้าแบบมืออาชีพ  ๓ (๓-๐-๖) 
   ๙๑๖๖๕๙๖๑ เทคโนโลยีบล็อกเซนและสัญญาอัจฉริยะ ๓ (๓-๐-๖) 
   (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ตามหนังสือเวียนที่  
ศธ ๖๒๐๐/ ว ๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

   คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก ๑ รายวิชา 
ได้แก่ รายวิชา ๖๘๔๓๙๘๕๙ การตรวจหาโปรตีนด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน ๓ (๑-๖-๒) เนื่องจากวิธีการ
ตรวจหาโปรตีนด้วยวิธีทางภูมคิุ้มกันมีความส าคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอย่างมาก  
แต่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การเรียนการสอน
เรื่องการตรวจหาโปรตีนด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน เป็นเพียงหัวข้อของรายวิชา ๖๘๔๓๙๕๕๙ วิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน  
ซึ่งมีจ านวนชั่วโมงไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับเนื้อหาและความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยโปรตีนในปัจจุบัน  
จึงขอเพ่ิมรายวิชา ๖๘๔๓๙๘๕๙ การตรวจหาโปรตีนด้วยวธิีทางภูมิคุ้มกัน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ตามหนังสือเวียนที่  
ศธ ๖๒๐๐/ ว ๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุลผ ดงันี้ 
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  ๑. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ล าดับที่ ๑ นายสมบูรณ์ เจตน์จ าลอง เป็น นางสาวสุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ 
เนื่องจากนายสมบูรณ์ เจตน์จ าลอง จะเกษียณอายุในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อและล าดับให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  ตามล าดับดังนี้ 
   ล าดับที่ ๑ นางสาวสุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ 
   ล าดับที่ ๒ นายณัฐภัทร พัฒนา 
   ล าดับที่ ๓ นางสาวสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ 
   ล าดับที่ ๔ นางสาวอรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที ่๕  
จาก Ms.Sakurai Kana เป็น นางธัญญารัตน์ สงวนศรี เนื่องจาก Ms.Sakurai Kana อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้ขอยุติสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และนางธัญญารัตน์ สงวนศรี รายงานตัวกลับเข้า
ประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  



- ๓๗ - 

ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก นางสาวพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ เป็น 
นางสาวอิงฟ้า สุนทราวิรัตน์ เนื่องจาก นางสาวพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดงันี้ 
  ล าดับที่ ๑๑ จากนางสาววรพรรณ จันทร์ดี เป็น นางสาวสหัทยา รัตนะมงคลกุล 
เนื่องจากนางสาววรพรรณ จันทร์ดี ได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่  
๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ล าดับที่ ๑๘ นายเดชชาติ สามารถ ปรับเพิ่ม 
   ล าดับที่ ๑๙ นายบ ารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ ปรับเพ่ิม 
   ล าดับที่ ๒๐ นายวริน วิพิศมากูล ปรับเพิ่ม 



- ๓๘ - 

   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
  มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที ่๑๖ นายประสาร อินทเจริญ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและ 
การวิจัย ซึ่งนายประสาร อินทเจริญ ได้รายงานตัวกลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 



- ๓๙ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที ่๒ จาก นายณรงค ์อ้ึงกิมบ้วน เป็น นายนิวร ศรีคุณ เนื่องจาก  
นายณรงค ์อ้ึงกิมบ้วน ขอออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
 ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๔๐ - 

  ๔.๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ดังนี้ 
   ล าดับที่ ๘ จากเดิม นายสมคิด อินเทพ เป็น นางขณิชถา พรหมเหลือง 
เนื่องจาก นายสมคิด อินเทพ เป็นอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ท าให้ไม่สะดวกในการจัดเวลาเพื่อเข้า
ร่วมประชุมต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้ 
   ล าดับที่ ๙ นายอรรณพ แก้วขาว น าออก 
   ล าดับที่ ๑๐ นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ น าออก 
เนื่องจาก นายอรรณพ แก้วขาว และนายอภิสิทธิ์  ภคพงศ์พันธุ์ เป็นอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
ท าให้ไม่สะดวกใน การจัดเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้ 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๔๑ - 

  ๔.๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับ ๑ จาก นายมานพ แจ่มกระจ่าง 
เป็น นายแดน ทองอินทร เนื่องจาก นายมานพ แจ่มกระจ่าง หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๔๒ - 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดวันประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒  
ในวันอังคารที่ ๔ ของเดือนตลอดปี ๒๕๖๒ รายละเอียด ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

๐๙.๓๐ น. 

๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๓/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
๕/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๖/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๗/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๙/๒๕๖๒ วันอังคารที ่๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๑๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๑๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยขอเปลี่ยนวันประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จากวันที่ ๒๒ มกราคม  
 ๒๕๖๒ เป็น วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เนือ่งจากวันที่ วันที่ ๒๒  
 มกราคม ๒๕๖๒ มีประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 

                      
 (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้จดรายงานการประชุม 

                
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์)      (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
                กรรมการและเลขานุการ          ประธานกรรมการ 
                 ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


