รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
-------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพทูล แก้วหอม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์เสกสรร ตันยาภิรมย์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(แทน) ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
๑๙. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ลาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
นายบุญปลูก ชายเกตุ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี ไชยมงคล
๓. นางสุภรัติ สุขวิสุทธิ์
๔. ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์
๕. ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
๗. อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
๘. เภสัชกรรองศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ตันติสิระ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
๑๐. ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
๑๑. นายวัชระ วงศ์เกิดสุข
๑๒. นายไพศาล ริมชลา
๑๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
๑๔. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
๑๕. นางปัทมา วรรัตน์

กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการปัญญา
วิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการปัญญา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รักษาการแทน
อธิการบดีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ แล้วดาเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

-๓วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๒
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณา เรื่อง ขอยกเลิก (ปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และขออนุโลม
ลดจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ปรับปรุงหลักสูตร โดยให้ยุบรวมหลักสูตร ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม กับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
๒. เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑ แล้ว ให้เสนอหลักสูตรตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย
ต่อไป

-๔คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กลับไปพิจารณาทบทวนแล้ว ขอยืนยันปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์
(ยกเลิก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจาก
ในหลักสูตรดังกล่าวไม่มีนิสิตคงค้างแล้ว
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
ผลการพิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
๑. ให้ปรับปรุงหลักสูตร โดยให้ยุบรวม
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม
หลักสูตร ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๖๒
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
๒. เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑ แล้ว
ให้เสนอหลักสูตรตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา การขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ปรับชื่อวาระให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ (๑๐) เป็น “การขอยกเลิกหลักสูตร (ปิดแบบสมบูรณ์)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓.๒ การขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และขออนุโลมปรับลด
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณา เรื่อง ขอยกเลิก (ปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และขออนุโลม
ลดจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

-๕๑. ให้ปรับปรุงหลักสูตร โดยให้ยุบรวมหลักสูตร ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม กับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
๒. เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑ แล้ว ให้เสนอหลักสูตรตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กลับไปพิจารณาทบทวนแล้ว เนื่องจากในหลักสูตรดังกล่าวมีนิสิต
คงค้าง จานวน ๘ คน นิสิตอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ เพื่อดาเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
โดยสามารถสาเร็จการศึกษาได้ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ จึงขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
และขออนุโลมปรับลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
ผลการพิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุม
เห็นชอบ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม
เห็นชอบ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
๑. ให้ปรับปรุงหลักสูตร โดยให้ยุบรวม
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักสูตร ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม กับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
๒. เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑ แล้ว
ให้เสนอหลักสูตรตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา การขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และขออนุโลม
ปรับลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และขออนุโลม
ปรับลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ปรับชื่อวาระให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ (๑๐) เป็น “การขอ
ยกเลิกหลักสูตร (ปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และขออนุโลมปรับลด
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๖๓.๓ การขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีนิสิตคงค้าง
จานวน ๕ คน ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการขอปิดหลักสูตรฯ ไปแล้วนั้น บัดนี้ นิสิตได้สาเร็จการศึกษาครบทุกคนแล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามหนังสือเวียนที่
อว ๘๑๓๔/ ว ๐๐๑๓ และ อว ๘๑๓๔/ ว ๐๐๓๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับชื่อวาระให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ (๑๐) เป็น “การขอยกเลิกหลักสูตร
(ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว”
๓.๔ การขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้ขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนิสิตคงค้าง
ในหลักสูตร จานวน ๑๑ คน ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการขอปิดหลักสูตรฯ ไปแล้วนั้น บัดนี้ นิสิตได้สาเร็จการศึกษาแล้ว
๘ คน พ้นสภาพการเป็นนิสิต ๒ คน และลาออก ๑ คน ดังนั้น ในหลักสูตรดังกล่าวจึงไม่มีนิสิตคงค้างแล้ว
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จึงขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

-๗ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับชื่อวาระให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ (๑๐) เป็น “การขอยกเลิกหลักสูตร
(ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”
๓.๕ การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก (ปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๙ นั้น บัดนี้นิสิตในหลักสูตรฯ ดังกล่าว ได้สาเร็จการศึกษาครบทั้งหมดแล้ว
คณะศึกษาศาสตร์ จึงเสนอขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวสุนทรี ลาภรุ่งเรือง
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชา ๗๑๑๔ – ภาษาเกาหลี
อนุสาขาวิชา ๗๑๑๔๐๓ – เกาหลีศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖
“ให้หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบคาขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ
และให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”
กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุนทรี ลาภรุ่งเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขทีอ่ ัตรา ๑๐๔๘/๒๕๕๖ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึง่ มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
อนุสาขาวิชาเกาหลีศึกษา โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-๘ดารงตาแหน่งอาจารย์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๑ เดือน

คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Ph.D. (Korean Studies)
๒๕๕๐
Hankuk University, South Korea.
M.A. (Korean Linguistics)
๒๕๔๕
Hankuk University, South Korea.
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สุนทรี ลาภรุ่งเรือง. (๒๕๖๑). การศึกษารูปแบบวัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลีในสังคมไทย.
ใน การประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลี-ไทยศึกษา ครั้งที่ ๕ “เกาหลี-ไทยศึกษาในอาเซียน
(หน้า ๒๓๙-๒๕๔). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (งานแปล) จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สุนทรี ลาภรุ่งเรือง. (๒๕๕๖). ยางบัน: ชนชั้นปกครองแห่งสังคมเกาหลีในอดีต. กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี: สานักพิมพ์อิเมจิน. (๑๘๔ หน้า). ISBN ๙๗๙-๑๑-๕๕๓๑-๐๑๖-๘
(๙๓๙๑๐).
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review)
ที่มาจากหลากหลายสถาบันก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ตารา จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Larprungrueng, S., Jitpenthom Kim, U., Sinaroj, N. & Kim, K. (2016). Introduction
to Korean Studies. Chonburi: Korean Studies Center, Burapha University. 367 Page
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer review)
ที่มาจากหลากหลายสถาบันก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอ
การพิจารณา
ผลการพิจารณา
วันที่
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาคณะ
ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กองบริการการศึกษารับเรื่อง
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กองบริการการศึกษาตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

-๙ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
อนุสาขาวิชาเกาหลีศึกษา
ของ นางสาวสุนทรี ลาภรุ่งเรือง โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ผ่านกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
อนุสาขาวิชาเกาหลีศึกษา ของ นางสาวสุนทรี ลาภรุ่งเรือง โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวแดง แซ่เบ๊
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชา ๑๑๐๑-วิศวกรรมเคมี
อนุสาขาวิชา ๑๑๐๑๐๑-วิศวกรรมเคมี

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖
“ให้หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบคาขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ
และให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”
กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวแดง แซ่เบ๊ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขทีอ่ ัตรา ๑๐๒๒-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อนุสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ
วิธีที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๑ เดือน
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
๒๕๕๕
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

- ๑๐ กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Naiyai, T., Authayanun, S., Patcharavorachot, Y., Arpornwichanop, A.,
Assabumrungrat, S. & Saebea, D. (2017). Exergoeconomics of hydrogen
production from biomass air-steam gasification with methane co-feeding.
Energy Conversion and Management, 140, 228-239.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๒ Saebea, D., Authayanun, S., Patcharavorachot, Y., Chatrattanawet, N. &
Arpornwichanop, A. (2018). Electrochemical performance assessment of lowtemperature solid oxide fuel cell with YSZ-based and SDC-based electrolytes.
International Journal of Hydrogen Energy, 43(2), 921-931.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
เรื่องที่ ๓ Saebea, D., Authayanun, S. & Arpornwichanop, A. (2019). Process simulation of
bio-dimethyl ether synthesis from tri-reforming of biogas: CO๒ utilization.
Energy, 175, 36-45.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
เรื่องที่ ๔ Nakyai, T. & Saebea, D. (2019). Exergoeconomic comparison of syngas
production from biomass, coal, and natural gas for dimethyl ether synthesis in
single-step and two-step processes. Journal of Cleaner Production, 241, 118334
(1-17).
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐

- ๑๑ เรื่องที่ ๕ Saebea, D., Authayanun, S., Arpornwichanop, A. & Patcharavorachot, Y. (2018).
Performance evaluation of biogas-fed solid oxide fuel cell system coupling with
CO๒-selective membrane separator. Chemical Engineering Transactions,
70, 1963-1968.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
เรื่องที่ ๖ Saebea, D., Authayanun, S., Patcharavorachot, Y., Soisuwan, S., Assabumrungrat,
S. & Arpornwichanop, A. (2017). Performance analysis of solid-oxide electrolysis
cells for syngas production by H2O/CO2 co-electrolysis. Chemical Engineering
Transactions, 57, 1627-1632.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๕
พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอ
การพิจารณา
ผลการพิจารณา
วันที่
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ
๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาคณะ
ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กองบริการการศึกษารับเรื่อง
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กองบริการการศึกษาตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อนุสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นางสาวแดง แซ่เบ๊ โดยวิธปี กติ วิธีที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ผ่านกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อนุสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นางสาวแดง แซ่เบ๊ โดยวิธปี กติ วิธีที่ ๒
ที่ประชุมเสนอแนะให้มีการจัดเป็นกลุ่มผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๒ ๔.๑.๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายสุรินทร์ อินทะยศ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา ๐๑๗๑-วิทยาศาสตร์โลก
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖
“ให้หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบคาขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ
และให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”
กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายสุรินทร์ อินทะยศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เลขทีอ่ ัตรา ๘๒๑-๒๕๕๓ สังกัดสานักงานการศึกษา คณะอัญมณี ซึง่ มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๓ ปี ๒ เดือน
คุณวุฒิ
ปร.ด. (ธรณีวิทยา)
วท.ม. (ธรณีวิทยา)
วท.บ. (ธรณีวิทยา)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๙
๒๕๔๓
๒๕๒๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สุรินทร์ อินทะยศ. (๒๕๖๐). แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์เครื่องประดับเงิน
จังหวัดน่าน. ใน การประชุมวิชาการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (THAILAND RESEARCH
SYMPOSIUM 2017) (หน้า ๒๙๖-๓๐๕). กรุงเทพ: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๒ สุรินทร์ อินทะยศ. (๒๕๖๓). การประเมินศักยภาพในการยกระดับจังหวัดจันทบุรีสู่นครแห่ง
อัญมณีของโลก. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๘(๕๖),
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
มกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐

- ๑๓ พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอ
การพิจารณา
ผลการพิจารณา
วันที่
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาคณะ
ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กองบริการการศึกษารับเรื่อง
๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กองบริการการศึกษาตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกของ นายสุรินทร์ อินทะยศ โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกของ
นายสุรินทร์ อินทะยศ โดยวิธีปกติ และมีความเห็น ดังนี้
๑.๑ ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๑ เอกสารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีชื่อผู้ร่วมวิจัยจานวน ๗ คน
และผลงานวิจัย เรื่องที่ ๒ เอกสารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีชื่อผู้ร่วมวิจัย
จานวน ๒ คน แต่ในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งสองเรื่องปรากฏเพียงชื่อ
ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเพียงชื่อเดียว ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อการผิดจริยธรรมการวิจยั
๑.๒ ผลการวิจัยเรื่องที่ ๑ ให้เสนอเป็นเอกสารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยให้แนบ
เอกสารหลักฐานการผ่านการประเมินจาก Peer Review ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และควรให้ผู้ร่วมวิจัยลงนามในแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการให้ครบทุกคน และแสดงส่วนร่วมในผลงานให้สอดคล้อง
กับปริมาณร้อยละที่ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และควรระบุบทบาท
หน้าที่ให้ชัดเจน ไม่ควรระบุแค่การสนับสนุนการวิจัย
๑.๓ ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๒ ที่อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ผลงานนั้น ควรประสานกับวารสาร
ให้ระบุผู้วิจัยร่วมให้ครบทั้งสองคน โดยให้แบ่งสัดส่วนผลงานวิจัยให้ชัดเจน
๑.๔ ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้ขอกาหนดตาแหน่งพิจารณาทบทวนผลงาน
ทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ทบทวนการเลือกสาขาวิชาที่เสนอขอ
ให้สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการ และให้เสนอให้กรรมการประจาคณะ
พิจารณากลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง

- ๑๔ ๔.๑.๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ แพทย์หญิงปริชญา งามเชิดตระกูล
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา ๒๑๘๑-กุมารเวชศาสตร์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖
“ให้หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบคาขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ
และให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”
กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงปริชญา งามเชิดตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
อาจารย์ เลขที่อัตรา ๓๖๙-๒๕๔๙ สังกัดสานักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๑ เดือน
คุณวุฒิ
วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
พ.บ. (แพทยศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๖
๒๕๕๒
๒๕๔๗

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
แพทยสภา ประเทศไทย
แพทยสภา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ปริชญา งามเชิดตระกูล, รมร แย้มประทุม, จักรพันธ์ ศิริบริรักษ์ และณัฐพล อันนานนท์. (๒๕๖๒).
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคเหา ก่อนและหลังรับการรักษา. วารสารกรมการแพทย์, ๔๔(๔), ๕๔-๖๑.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
เรื่องที่ ๒ ปริชญา งามเชิดตระกูล, รมร แย้มประทุม และเบญจารัตน์ ทรรทรานนท์. (๒๕๖๓). ความรู้
และทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย. วารสารกรมการแพทย์, ๔๕(๒),
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะตีพิมพ์ในเดือน
เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐

- ๑๕ พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้
ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอ
การพิจารณา
ผลการพิจารณา
วันที่
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาคณะ
ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กองบริการการศึกษารับเรื่อง
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
กองบริการการศึกษาตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ของ แพทย์หญิงปริชญา งามเชิดตระกูล โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ผ่านกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ของ แพทย์หญิงปริชญา งามเชิดตระกูล โดยวิธีปกติ โดยผลงานวิจัยเรื่องที่ ๒
ให้ปรับแก้วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation
Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ เป็น กลุ่ม ๑ เนื่องจากได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เมื่อวันที่
๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ ช่วงเวลาดังกล่าววารสารอยู่ใน TCI กลุ่ม ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาและการอนุมัติการสาเร็จการศึกษา
๔.๒.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๗๙๙ คน

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)
กาหนดอานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการทั้งจานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
แล้วจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
จานวน ๗๙๙ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้

- ๑๖ ภาคการศึกษา
ระดับ
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
รวม
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปริญญาตรี
๓๙
๖
๔๕
(ส่งครั้งที่ ๒)
ปริญญาโท
๒๑
๘๖
๑๐๗
ปริญญาเอก
๒๖
๒๖
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปริญญาตรี
๓๒๔
๑๔๑
๔๖๕
(ส่งครั้งที่ ๑)
ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ)
๑๓
๑๓
ปริญญาโท
๒๒
๘๕
๑๐๗
ปริญญาเอก
๒๑
๑๑
๓๒
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปริญญาเอก
๑
๓
๔
(ส่งครั้งที่ ๑)
รวม ๔๖๗
๓๓๒
๗๙๙
ข้อมูลวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะ/ วิทยาลัย
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ผลการพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและมีมติให้ความเห็นชอบ
รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว รายละเอียดดัง
ตารางแนบ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
จากคณะ/ วิทยาลัยแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๘๑๐๐/
๐๑๐๙๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๑๗ แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับปริญญาตรี

คณะ/หลักสูตร
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะดนตรีและการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

จานวนที่ขออนุมัติ
เกียรติ เกียรติ
หมายเหตุ
จานวน
นิยม
นิยม
รวม
อันดับ ๑ อันดับ ๒
๒
๒
ตามหนังสือ ที่ อว ๘๑๐๔.๑/๐๐๑
ลว ๒ ม.ค.๖๓
๑
๑

ตามหนังสือ ที่ อว ๘๑๐๕/๐๐๑๑
ลว ๘ ม.ค.๖๓

๑๒
๑๒

ตามหนังสือ ที่ อว ๘๑๓๑/๐๐๑๔
ลว ๗ ม.ค.๖๓,
อว ๘๑๓๑/๐๖๓๙ ลว ๒๗ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๓๑/๐๖๑๗ ลว ๑๘ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๓๑/๐๔๙๗ ลว ๑๓ พ.ย.๖๒

๒
๒

ตามหนังสือ ที่ อว ๘๑๐๖/๒๙๕๕
ลว ๒๗ ธ.ค.๖๒

๑๒
๑๑

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๐๙/๐๒๔๖ ลว ๑๖ ก.ย.๖๒,
อว ๘๑๐๙/๐๔๔๓ ลว ๒๐ ธ.ค.๖๒

๑
๑๐๙
๑๐๘

๘
๘

๑๓
๑๓

๕
๑

๒

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๐๘/๐๐๙๘ ลว ๑๕ ม.ค.๖๓

๑
๒๐
๖
๑

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๑๐/๐๐๔๑ ลว ๑๔ ม.ค.๖๓

- ๑๘ -

คณะ/หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
บริการสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและ
ปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๓
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้า
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เดินเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

จานวนที่ขออนุมัติ
เกียรติ เกียรติ
จานวน
นิยม
นิยม
รวม
อันดับ ๑ อันดับ ๒
๑
๔

๒

๑

๓

๒

๑

หมายเหตุ

๑
๑
๒
๑
๒๖
๓

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๑๑/๐๖๐๓ ลว ๑ พ.ย.๖๒,
อว ๘๑๑๑/๐๐๓๑ ลว ๘ ม.ค.๖๓,
อว ๘๑๑๑/๐๗๔๔ ลว ๒๕ ธ.ค.๖๒

๘
๓
๑๒
๗๒
๖๑

๒
๓
๕

๕
๕

๑๔
๑๔

ตามหนังสือที่ อว ๘๑๑๒.๑/๑
ลว ๒ ม.ค.๖๓,
อว ๘๑๑๒.๑/๘๖ ลว ๑๐ ม.ค.๖๓,
อว ๘๑๑๒.๑/๕๓ ลว ๘ ม.ค.๖๓,
อว ๘๑๑๒.๑/๓๘๔๗ ลว ๓ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๒.๑/๓๘๔๘ ลว ๓ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๒.๑/๔๐๒๒ ลว ๒๐ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๒.๑/๔๐๑๘ ลว ๒๐ ธ.ค.๖๒

- ๑๙ -

คณะ/หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้า
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะวิทยาการสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษา
และบริหารจัดการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

จานวนที่ขออนุมัติ
เกียรติ เกียรติ
จานวน
นิยม
นิยม
รวม
อันดับ ๑ อันดับ ๒
๑
๓๘
๙
๑๗
๑๒
๑๒
๑
๓

หมายเหตุ

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๑๓.๒/๓๙๔ ลว ๑๖ ต.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๓.๒/๔๖๐ ลว ๒๐ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๓.๒/๐๑๔ ลว ๑๓ ม.ค.๖๓,
อว ๘๑๑๓.๒/๐๑๓ ลว ๑๓ ม.ค.๖๓
ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๑๔/๑๗๒๕ ลว ๓ ธ.ค. ๖๒,
อว ๘๑๑๔/๑๘๑๔ ลว ๑๖ ธ.ค. ๖๒,
อว ๘๑๑๔/๑๘๕๖ ลว ๑๙ ธ.ค. ๖๒

๑
๒
๑
๑
๓
๑
๑
๓
๑
๑

ตามหนังสือที่ อว ๘๑๑๕/๐๕๐๐
ลว ๒๓ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๕/๐๐๑๖ ลว ๙ ม.ค.๖๓
ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๓๒/๐๖๒๐ ลว ๒๓ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๓๒/๐๖๓๖ ลว ๑๑ พ.ย.๖๒

- ๒๐ -

คณะ/หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
และการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

จานวนที่ขออนุมัติ
เกียรติ เกียรติ
จานวน
นิยม
นิยม
รวม
อันดับ ๑ อันดับ ๒
๑
๒๕
๑

๑

๗
๑๓

หมายเหตุ

๑

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๓๕/๐๒๘๖ ลว ๑๒ ก.ย.๖๒,
อว ๘๑๓๕/๐๓๔๙ ลว ๒๔ ต.ค.๖๒,
อว ๘๑๓๕/๐๔๖๕ ลว ๒๗ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๓๕/๐๔๒๕ ลว ๑๖ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๓๕/๐๓๗๕ ลว ๑๕ พ.ย.๖๒

๒
๒
๖๑
๔
๑๖
๑๓

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๑๖/๒๔๘๒ ลว ๔ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๖/๑๒๕ ลว ๒๒ ม.ค.๖๓,
อว ๘๑๑๖/๐๑๗ ลว ๖ ม.ค.๖๓,
อว ๘๑๑๖/๐๑๘ ลว ๖ ม.ค.๖๓,
อว ๘๑๑๖/๒๕๐๙ ลว ๙ ธ.ค.๖๒

๑๕
๑
๑๒
๑๓
๑
๓

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๑๗.๑/๗๗๓ ลว ๑๗ ก.ย.๖๒,
อว ๘๑๑๗.๑/๗๗๒ ลว ๑๗ ก.ย.๖๒,
อว ๘๑๑๗.๑/๗๗๑ ลว ๑๗ ก.ย.๖๒,

- ๒๑ จานวนที่ขออนุมัติ
เกียรติ เกียรติ
คณะ/หลักสูตร
หมายเหตุ
จานวน
นิยม
นิยม
รวม
อันดับ ๑ อันดับ ๒
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
๙
อว ๘๑๑๗.๑/๘๗๔ ลว ๑๐ ต.ค.๖๒,
นิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อว ๘๑๑๗.๑/๘๕๗ ลว ๓ ต.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๗.๑/๑๑๓๗ ลว ๒๘ ธ.ค.๖๓,
อว ๘๑๑๗.๑/๑๐๙๕ ลว ๑๖ ธ.ค.๖๓
คณะศึกษาศาสตร์
๑๐
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)
๑
ตามหนังสือ ที่
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อว ๘๑๑๘/๑๘๔๘ ลว ๒๔ ธ.ค.๖๒,
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อว ๘๑๑๘/๑๘๔๗ ลว ๒๔ ธ.ค.๖๒,
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชา
๑
อว ๘๑๑๘/๑๕๘๓ ลว ๒๑ พ.ย.๖๒
การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
๓
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
๔
อุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)
๑
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะสหเวชศาสตร์
๗
หลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
๕
ตามหนังสือ ที่
พ.ศ. ๒๕๕๕
อว ๘๑๒๐/๐๐๕๕ ลว ๒๑ ม.ค.๖๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
๒
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๕
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ ๑
ตามหนังสือ ที่
พฤติกรรมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อว ๘๑๑๙/๐๔๐๓ ลว ๓ ต.ค.๖๒,
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
๑
อว ๘๑๑๙/๐๖๘๓ ลว ๙ ธ.ค.๖๒
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
๓
การจัดการสุขภาพชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะอัญมณี
๓
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณี
๑
ตามหนังสือ ที่
และเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อว ๘๑๓๓/๐๑๙๒ ลว ๖ ก.ย.๖๒,
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
๑
อว ๘๑๓๓/๐๒๕๓ ลว ๒๑ ต.ค.๖๒,
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อว ๘๑๓๓/๐๓๓๕ ลว ๒๗ ธ.ค.๖๒,
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
๑
การออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

- ๒๒ -

คณะ/หลักสูตร
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเทียวและการโรงแรมนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันสมทบ
สถาบันสมทบจากศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เดินเรือ (๕ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกลเรือ (๕ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
รวมระดับปริญญาตรี

จานวนที่ขออนุมัติ
เกียรติ เกียรติ
จานวน
นิยม
นิยม
รวม
อันดับ ๑ อันดับ ๒
๒
๒
๗๔
๘

หมายเหตุ

ตามหนังสือ ที่ อว ๘๑๓๖/๐๐๒๘
ลว ๒๐ ม.ค.๖๓
๑๑
๑

๒
ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๒๒/๐๓๖๒ ลว ๑๐ ก.ย.๖๒,
อว ๘๑๒๒/๐๓๖๑ ลว ๑๐ ก.ย.๖๒,
อว ๘๑๒๒/๐๔๔๘ ลว ๒๑ ต.ค.๖๒,
อว ๘๑๒๒/๐๖๑ ลว ๑๔ ม.ค.๖๓

๖
๒๐
๑๑

๒

๑๐

๕

๒

๑

๖
๖

๑

๑

๕

๑

๑

๑๓
๑๓
๓

ตามหนังสือ ที่ อว ๘๑๑๒.๑/๘๔
ลว ๘ ม.ค.๖๓

๑๐
๕๒๓

๒๙

๓๒

- ๒๓ แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ/หลักสูตร
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักสูตรบัญชีมหาบัญฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม
๑๑ ๒๒ ๓๓
๐
๒
๒
๔
๐ ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๐๓.๑/๐๐๒๗๒
ลว ๒๐ ก.ย.๖๒
๓

๑

๔

๐

๒

๑๑

๑๓

๐

๓

๐

๙

๐

๓
๑
๓๙

๘

๓๙
๐

๒
๒

๒
๒

๒

๒

๐

๒

๒

๐

๒

๒

๐

๖

๖

๐

๘

๘

๐

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๐๖/๑๙๕๖ ลว ๒ ต.ค.๖๒,
อว ๘๑๐๖/๑๘๘๒ ลว ๒๕ ก.ย.๖๒,
อว ๘๑๐๖/๑๙๕๕ ลว ๒ ต.ค.๖๒,
อว ๘๑๐๖/๒๙๒๘ ลว ๒๔ ธ.ค.๖๒

- ๒๔ ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ๑๒
๑๒
๐
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
๗
๗
๐
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๑ ๒ ๒๓
๑
๑
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
๒
๒
๐ ตามหนังสือ ที่
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทาง
อว ๘๑๑๐/๐๖๕๖ ลว ๗ พ.ย.๖๒
การเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
๑
๑
๐
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๐
๑
๑
สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๔
๔
๐
สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่
พ.ศ.๒๕๕๕
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๓
๓
๐
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๑๑ ๑ ๑๒
๐
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๑
๑
๐
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๓
๓
๐
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
๑
๑
๐ ตามหนังสือ ที่
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
อว ๘๑๑๑/๐๗๕๔ ลว ๒๗ ธ.ค.๖๒
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
๒
๒
๐
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะ/หลักสูตร

- ๒๕ คณะ/หลักสูตร
คณะโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาการสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม
๒๒ ๒๒
๐
๒๒ ๒๒
๐ ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๑๒.๑/๔๐๒๔ ลว ๒๐ ธ.ค.๖๒
๒
๒

๒
๒

๙

๙
๐

๐
๐
๑
๑

๑
๑

๑

๑

๐

๑

๑

๐

๑

๑

๐

๑

๑

๐

๑

๑

๐

๑

๑

๐

๑

๑

๐

๒

๒

๐

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๑๓.๒/๓๗๕ ลว ๑๓ ก.ย.๖๒,
อว ๘๑๑๓.๒/๔๖๑ ลว ๒๐ ธ.ค.๖๒
ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๑๔/๑๒๕๘ ลง ๒ ต.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๔/๑๒๘๘ ลง ๙ ต.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๔/๑๓๒๙ ลง ๑๐ ต.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๔/๑๘๓๘ ลว ๑๘ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๔/๑๗๓๘ ลว ๔ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๑๔/๑๖๕๒ ลว ๒๒ พ.ย.๖๒,
อว ๘๑๑๔/๑๖๓๖ ลว ๒๐ พ.ย.๖๒

- ๒๖ ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๐
๒
๒
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๐
๑
๑ ตามหนังสือที่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลัง
อว ๘๑๑๕/๐๒๗๖ ลว ๑๙ พ.ย.๖๒
กายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๐
๑
๑
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลัง
กายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖
๓
๙
๐
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
๓
๓
๐ ตามหนังสือ ที่
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
อว ๘๑๑๖/๒๓๗๘ ลว ๑๘ พ.ย.๖๒,
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
อว ๘๑๑๖/๒๓๘๖ ลว ๒๐ พ.ย.๖๒,
๑
๑
๐ อว ๘๑๑๖/๒๖๓๐ ลว ๒๕ ธ.ค.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
๖๒,อว ๘๑๑๖/๐๗๕ ลว ๑๔ ม.ค.
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่
๖๓,
พ.ศ. ๒๕๕๙
อว ๘๑๑๖/๐๘๐ ลว ๑๔ ม.ค.๖๓
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ๑
๑
๐
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ๑
๑
๐
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ๒
๒
๐
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ๑
๑
๐
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะศิลปกรรมศาสตร์
๑
๑
๖
๓
๙
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๐
๒
๒ ตามหนังสือ ที่
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ
อว ๘๑๑๗.๑/๗๗๘ ลว ๑๘ ก.ย.๖๒,
วัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
อว ๘๑๑๗.๑/๙๗๑ ลว ๑๓ พ.ย.๖๒,
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๐
๖
๑
๗ อว ๘๑๑๗.๑/๑๑๔๒ ลว ๒๕ ธ.ค.๖๓
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะ/หลักสูตร

- ๒๗ ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ๑
๑
๐
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะศึกษาศาสตร์
๑๕ ๘ ๒๓ ๑
๑๕
๑๖
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
๐
๑
๑ ตามหนังสือที่
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อว ๘๑๑๘/๑๒๓๑ ลงวันที่ ๓ ต.ค.๖๒,
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อว ๘๑๑๘/๑๑๐๐ ลว ๒๓ ก.ย.๖๒,
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๒
๘ ๑๐
๐ อว ๘๑๑๘/๑๐๙๘ ลง ๒๓ ก.ย.๖๒,
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อว ๘๑๑๘/๑๐๔๐ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒,
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อว ๘๑๑๘/๑๔๔๕ ลง ๖ พ.ย.๖๒,
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๒
๒
๐ อว ๘๑๑๘/๑๖๖๑ ลง ๒ ธ.ค.๖๒,
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนา
อว ๘๑๑๘/๑๖๖๒ ลง ๒ ธ.ค.๖๒,
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
อว ๘๑๑๘/๑๖๖๓ ลง ๒ ธ.ค.๖๒,
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๑
๑
๐ อว ๘๑๑๘/๑๗๕๐ ลง ๑๒ ธ.ค.๖๒,
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและ
อว ๘๑๑๘/๑๗๕๓ ลง ๑๒ ธ.ค.๖๒,
เทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
อว ๘๑๑๘/๑๗๙๑ ลง ๑๗ ธ.ค.๖๒,
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๑
๑
๐ อว ๘๑๑๘/๑๗๙๒ ลง ๑๗ ธ.ค.๖๒,
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
อว ๘๑๑๘/๑๘๒๙ ลง ๒๓ ธ.ค.๖๒,
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
อว ๘๑๑๘/๑๘๓๐ ลง ๒๓ ธ.ค.๖๒,
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๑
๑
๐ อว ๘๑๑๘/๑๘๓๑ ลง ๒๓ ธ.ค.๖๒,
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
อว ๘๑๑๘/๑๘๓๒ ลง ๒๓ ธ.ค.๖๒,
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อว ๘๑๑๘/๑๘๓๓ ลง ๒๓ ธ.ค.๖๒,
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๑
๑
๐ อว ๘๑๑๘/๑๘๓๔ ลง ๒๓ ธ.ค.๖๒,
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
อว ๘๑๑๘/๐๐๔๖ ลง ๑๐ ม.ค.๖๓,
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
อว ๘๑๑๘/๐๐๔๗ ลง ๑๐ ม.ค.๖๓,
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๔
๔
๐ อว ๘๑๑๘/๐๐๔๘ ลง ๑๐ ม.ค.๖๓,
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อว ๘๑๑๘/๐๐๕๘ ลง ๑๐ ม.ค.๖๓,
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
อว ๘๑๑๘/๐๑๓๖ ลง ๒๑ ม.ค.๖๓,
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๐
๒
๒
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๐
๑
๔
๕
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๐
๑
๑
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะ/หลักสูตร

- ๒๘ คณะ/หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนา
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจยั วัดผลและสถิติ
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนา
สังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม
๐
๒
๒
๐

๒

๒

๐

๑

๑

๐

๑

๑

๐

๑

๑

๑

๑

๐

๒

๒

๐

๑
๑

๑
๑

๐
๐

๑๑
๓

๑๑
๓

๐
๐

๖

๖

๐

๑

๑

๐

หมายเหตุ

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๒๐/๐๖๔๗ ลว ๖ ธ.ค.๖๒
ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๑๙/๐๔๐๔๕
ลว ๑๐ ต.ค.๖๒,

- ๒๙ คณะ/หลักสูตร
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาหรับผูบ้ ริหาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม
๑๓ ๑๓
๓
๓
๐
๑
๑ ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๒๑/๕๓๗ ลว ๑๗ ธ.ค.๖๒
๐

๖

๑

๒

๖

๖

๐

๗

๗

๐

๑๔

๒๐
๐

๑

๘
๑

๘
๑

๒

๐

๑

๐

๖

๖

๐

๓

๓

๐

๑

๕

๐

๑

๑

๐

๒

๒

๐

๑

๔

๒

ตามหนังสือ ที่
อว ๕๑๒๓/๑๑๐๓ ลว ๒๐ ก.ย.๖๒,
อว ๕๑๒๓/๑๓๘๒ ลว ๑๑ ต.ค.๖๒,
อว ๘๑๒๓/๑๙๘๒ ลว ๑๒ ธ.ค.๖๒,
อว ๘๑๒๓/๑๗๓๗ ลว ๑๕ พ.ย.๖๒

- ๓๐ คณะ/หลักสูตร

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม
๐
๔
๔

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
๖
วิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๖
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
รวมระดับบัณฑิตศึกษา
๑๒๗

๐

๓

๓

๖

๒๐

๒๐

๐

๑

๑

๐

๓

๓

๐

๖

๖

๐

๑๐

๑๐

๖
๘๗ ๒๑๔

หมายเหตุ

ตามหนังสือ ที่
อว ๘๑๒๔/๐๖๐๔ ลว ๘ ต.ค.๖๒,
อว ๒๑๒๔/๐๖๐๓ ลว ๘ ก.ย.๖๒,
อว ๘๑๒๔/๐๘๑๘ ลว ๔ ธ.ค.๖๒

๐
๘

๕๔

๖๒

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จานวน ๗๙๙ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จานวน ๗๙๙ คน โดยมีข้อสังเกต ในบางหลักสูตรมีบัณฑิตได้เกียรตินิยมเป็นจานวนมาก
จึงขอให้ฝ่ายวิชาการกลับไปตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
๒. เมื่อดาเนินการตามข้อสังเกตแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๓๑ ๔.๓ การบริหารงานวิชาการ
๔.๓.๑ การพิจารณาเทียบผลงานวิชาการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อ้างถึง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ๒) วรรคสาม
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
และ ข้อ ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง นั้น
บัณฑิตวิทยาลัยขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาการเทียบผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาโท กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้
“กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง นั้น
ให้เทียบเคียงผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ๑ เรื่องเท่ากับผลงานในวารสารระดับชาติ ๓ เรื่อง”
จึงนาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา การพิจารณาเทียบผลงานวิชาการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเทียบผลงานวิชาการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคล
โดยให้เทียบเคียงผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ๑ เรื่อง เท่ากับผลงานในวารสาร
ระดับชาติ ๓ เรื่อง โดยให้เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ
๒. กรณีจะขอเทียบผลงานวิชาการให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้เทียบเคียง
ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ๑ เรื่อง เท่ากับผลงานในวารสารระดับชาติ ๓ เรื่อง ได้
โดยให้เสนอขอเทียบผลงานฯ ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยและเสนอขอเทียบ
ผลงานฯ ไปที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย

- ๓๒ ๔.๓.๒ การดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐
นิสิตรหัส ๖๐ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ด้วยวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้เสนอขอพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการใช้ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษแทนการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จ
การศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท Mr.Bonuchanh Vognthongkham รหัสประจาตัวนิสิต
๖๐๙๑๐๐๙๖ ซึ่งนิสิตได้สอบปากเปล่าผ่าน ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถสาเร็จการศึกษา เนื่องจากผลการสอบภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๕๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเบื้องต้น ดังนี้
๑. Mr.Bonuchanh Vognthongkham ได้ดาเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๕๑/ ๒๕๖๐ เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ เมื่อแรกเข้าศึกษามีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ แต่ได้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๙๙๙๐๖๑ English Reading for Graduate Studies และผ่านรายวิชาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว
๒. Mr.Bonuchanh Vognthongkham จะสาเร็จการศึกษาได้ต้องดาเนินการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๕๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ ต้องสอบให้ได้คะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์
ซึง่ Mr.Bonuchanh Vognthongkham ได้สอบภาษาอังกฤษ จานวน ๖ ครั้ง แต่คะแนนยังไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ประกาศกาหนด โดยครั้งทีไ่ ด้คะแนน Overall Buu-Test Score สูงที่สุดอยู่ที่ ๔๙ คะแนน
(ตามเกณฑ์ต้องได้ ๕๐ ถึงจะผ่านตามเกณฑ์)
ทั้งนี้ กรณีนิสิตรหัส ๖๐ ต้องใช้ประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ ในข้อ ๕ ของประกาศฯ ระบุว่า “กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด”
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๕๑/ ๒๕๖๐ เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๕๒/ ๒๕๖๐ เรื่อง การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือคาร้อง ผลการศึกษา และผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ
Mr.Bonuchanh Vognthongkham
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา การดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐
นิสิตรหัส ๖๐ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

- ๓๓ มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สภาวิชาการไม่มีอานาจในการพิจารณาตามข้อ ๕ ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีข้อเสนอแนะอาจตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อประเมินผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามลักษณะสาขาวิชา เช่น ประเมิน
ความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
๔.๓.๓ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใหม่ เพื่อเป็นการ
ทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อความ
เป็นพลวัตของสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน โดยมีความสอดคล้องต่อทัศนะของผู้ใช้บัณฑิตตามทักษะ
ที่สาคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะชีวิต (life skills) ที่กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และสมรรถนะ
หลัก ๓ กลุ่ม ได้แก่ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และเจตคติ (attitude) รวมทั้งเป็นไปตามปรัชญา
คาขวัญ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จัดทาขึ้นใหม่มีเนื้อหา
ดังนี้
๑. มีความใฝ่รู้ตลอดชีวิต สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒. รู้รอบ รู้จริง รู้ลึก สามารถใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ นาไปสู่การคิดเชิง
นวัตกรรมและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม
๓. เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
๔. มีความรู้ด้านประกอบการ
๕. รู้เท่าทันเทคโนโลยีและสื่อในยุคดิจิทัล
๖. สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กล้าคิด กล้าพูด กล้าทา และ
กล้าแสดงออก
๗. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
๘. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ปรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นลักษณะเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชการพิจารณาอีกครั้ง

- ๓๔ ๔.๓.๔ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๕
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีความประสงค์ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับปริญญาตรี จานวน ๓ หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕
โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ (Full Time Equivalent
Student: FTES) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การออกกาลังกายและการกีฬา*
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการและ
การสอนกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
ทางกีฬา
รวม

เกณฑ์
เกณฑ์ เกณฑ์
เดิม ใหม่

๑:๘

จานวน
อาจารย์
ประจา

แผนการรับนิสิต (คน)
คณะขอปรับแผน
แผนการรับนิสิต เดิม
การรับนิสิต
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๕
๒๕๖๓-๒๕๖๕

๑:๒๐

๑๒

๒๔

๙๒

๑:๒๕ ๑:๒๕

๑๐

๒๐

๙๖

๑:๒๕ ๑:๒๕

๕

๑๐

๔๘

๕๔

๒๓๖

หมายเหตุล * หมายถึง ที่ประชุมเครือข่ายคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบ
ให้กาหนดสัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนิสิต จาก ๑:๘ เป็น ไม่เกิน ๑:๒๐

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา
๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๓๕ ๔.๓.๕ ขอหารือกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเกษียณอายุการปฏิบัติงานระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ขอหารือกรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก
ได้เกษียณอายุการปฏิบัติงานระหว่างนั้น และนิสิตในที่ปรึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และ/หรือ
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ก่อนอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เกษียณอายุการปฏิบัติงาน อาจารย์จะยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ปรึกษาฯ ต่อไปได้จนนิสิตสาเร็จการศึกษาได้หรือไม่
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ระบุไว้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตามตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยายนิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ นั้น ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ระบุว่า “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนิสิตสาเร็จการศึกษา หากนิสิตได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
ก่อนเกษียณอายุ แต่ในเกณฑ์ฯ พ.ศ.๒๕๕๘ ไม่ได้ระบุไว้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเกษียณอายุการปฏิบัติงาน
ยังคงทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต่อไปได้ กรณีที่นิสิตได้สอบเค้าโครงฯ ผ่านแล้ว
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักทีเ่ กษียณอายุการปฏิบัติงานยังคงทาหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต่อไปได้ หากนิสิตได้สอบเค้าโครงฯ ผ่านแล้ว
๒. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเกษียณอายุการปฏิบัติงาน หลักสูตรสามารถขอเปลี่ยน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ โดยในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
การทาวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
๓. หากไม่สามารถเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักเกษียณอายุ
การปฏิบัติงาน ให้ส่วนงานจ้างอาจารย์เพื่อทาหน้าที่ต่อไปได้ โดยทาสัญญาจ้าง
ไม่น้อยกว่า ๙ เดือน ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.๓.๖ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องมาตรฐานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พศ. ๒๕๖๒ โดยให้เพิ่มบท

- ๓๖ เฉพาะกาล คือ “กรณีผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ ๔ ให้ใช้กับ
นิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ และยังไม่สาเร็จการศึกษาได้โดยอนุโลม”
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องมาตรฐาน
การทดสอบภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องมาตรฐานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ปรับแก้ข้อ ๓ ในร่างประกาศฯ
เป็น ข้อ ๓ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๕/๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๘๙๘/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
“ข้อ ๕/๑ กรณีผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ
ยังไม่สาเร็จการศึกษา ให้ใช้คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษตามข้อ ๔ หรือ ข้อ ๕
โดยอนุโลม”
๒. เสนอคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามในประกาศต่อไป
๔.๓.๗ การปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ที่จะขอปรับ
แผนการรับนิสิตในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จานวนนิสิต (คน)
สภาอนุมัติ
คณะขอปรับ
๒๑ ก.ย. ๕๙
๑๐
๒๐
๘

โดยที่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและมีจานวนนิสิตคงค้าง ดังนี้

- ๓๗ อาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนนิสิต (คน)
ศ. รศ. ผศ. ดร. ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ๑ ๒ ๓ ๕
๖ ๕ ๙ ๑๐
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ๑ ๒ ๑ ๔
๑ ๒
๒
หลักสูตร

ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอปรับแผนการรับนิสิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์และจานวนนิสิตที่คงค้างอยู่แล้ว มีมติ
เห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยขอให้ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
การดูแลนิสิตในการทาวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๔ หลักสูตรปรับปรุง
๔.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหลักสูตรดังกล่าวปรับปรุงมาจากหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเพิ่มการผลิตบุคลากรวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
๒. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘

- ๓๘ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เพื่อให้ครอบคลุมความ
หลากหลายของเนื้อหาวิชาที่มีการปรับให้ครอบคลุมศาสตร์หลายด้านมากขึ้น
๓. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี
๔. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เรียน และ
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ ผู้บริหารของคณะ โดยนาข้อมูลดังกล่าว
มาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะสหเวชศาสตร์ ในการประชุม
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ เนื้อหาในเล่มหลักสูตรให้ปรับคาว่า ปี พ.ศ. เป็น “ปี” หรือ “พ.ศ.” ให้ใช้
อย่างใดอย่างหนึ่ง
๑.๒ หมวดที่ ๒ ปรัชญาของหลักสูตร ที่ระบุว่า “คุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนา
งานวิจัย” ไม่ควรระบุเพียงการพัฒนางานวิจัยด้านเดียวแต่ควรระบุให้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น

- ๓๙ ๑.๓ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๑.๔ หมวดที่ ๔ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ขอให้ระบุคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิตที่นอกเหนือจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปของมหาวิทยาลัยที่
ส่วนงานหรือหลักสูตรจะพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตในหลักสูตรนี้ และ
ให้แตกต่างจากคุณลักษณะพิเศษที่กาหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๑.๕ หมวดที่ ๔ ให้เพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) และตารางแสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหลักสูตรดังกล่าวปรับปรุงมาจากหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเพิ่มการผลิตบุคลากรวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
๒. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เพื่อให้ครอบคลุมความ
หลากหลายของเนื้อหาวิชาที่มีการปรับให้ครอบคลุมศาสตร์หลายด้านมากขึ้น
๓. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี
๕. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เรียน และ
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ ผู้บริหารของคณะ โดยนาข้อมูลดังกล่าว
มาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แบบที่ ๑
แบบ ๑.๑
๔๘ หน่วยกิต
แบบที่ ๒
แบบ ๒.๑ ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต

- ๔๐ โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
(ไม่นับหน่วยกิต)
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะสหเวชศาสตร์ ในการประชุม
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ เนื้อหาในเล่มหลักสูตรให้ปรับคาว่า ปี พ.ศ. เป็น “ปี” หรือ “พ.ศ.” ให้ใช้
อย่างใดอย่างหนึ่ง
๑.๒ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

- ๔๑ ๑.๓ หมวดที่ ๔ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ขอให้ระบุคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิตที่นอกเหนือจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปของมหาวิทยาลัยที่
ส่วนงานหรือหลักสูตรจะพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตในหลักสูตรนี้ และ
ให้แตกต่างจากคุณลักษณะพิเศษที่กาหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาโท
๑.๔ หมวดที่ ๔ ให้เพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) และตารางแสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๔.๓ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเภสัชศาสตร์เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณทิต (๖ ปี) ให้ทันกับความก้าวหน้า
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานการณ์วิชาชีพในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้าน
และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตร ๖ ปี) ซึ่งกาหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
(หลักสูตร ๖ ปี) ที่มีอยู่ในวันที่ประกาศฉบับดังกล่าวใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ทั้งนี้ได้นาความเห็น ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต และนิสิต มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันสมัย ผู้เรียนมีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาในหลักสูตร ในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีและนามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน ซึ่งจากการ
รวบรวมข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยให้มีการกระจายและเรียบเรียงรายวิชา
ให้เป็นลาดับต่อเนื่องมากขึ้น เช่น รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสาหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ซึ่งเดิมจัดการ
เรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย ได้มีการแยกเป็นรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
ซึ่งจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้น เพื่อเตรียมพร้อมให้นิสิตมีความรู้ด้านสถิติก่อนจะ
เรียนวิชาในระดับสูงขึ้นไป และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสาหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ จะจัดให้มีการเรียน
การสอนในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย ก่อนที่นิสิตจะเรียนในรายวิชาโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๑
และโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๒ สาหรับรายวิชาในกลุม่ วิชาวิทยาการพรีคลินิก ได้มีการแก้ไขรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านวิชาชีพต่อไป
นอกจากนี้ในหลักสูตรยังได้เพิ่มรายวิชาที่จาเป็นต่อการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ก้าวทัน
เทคโนโลยีทางด้านเภสัชกรรมและการรักษา เช่น วิชาชีววัตถุ เป็นต้น

- ๔๒ โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๑๘๔ หน่วยกิต
๑) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
๔๐ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน
๒๒ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาการพรีคลินิก
๑๘ หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิชาชีพ
๑๔๔ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาด้านผู้ป่วย
๓๗ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์
๓๗ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ ๑๗ หน่วยกิต
- การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ๖ หน่วยกิต
- การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเน้น (Clerkships) ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน่วยกิต
- จุลนิพนธ์
๔ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้นไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๘/๐๗๒๗
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ให้ปรับปีของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปีที่เปิดรับนิสิต เนื่องจากไม่สามารถ
รับนิสิตย้อนหลังไปในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้
๑.๒ เนื้อหาในเล่มหลักสูตรให้ปรับคาว่า ปี พ.ศ. เป็น “ปี” หรือ “พ.ศ.” ให้ใช้
อย่างใดอย่างหนึ่ง

- ๔๓ ๑.๓ หมวดที่ ๔ ให้เพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLO) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) และตารางแสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๕.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร ในลาดับที่ ๑๑ ดร.ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๔๔ ๔.๕.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ๓ จาก Dr.Aristeidis Gkoumas เป็น อาจารย์ศุภรัตน์ คาภีระ เนื่องจาก Dr.Aristeidis Gkoumas
ลาออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล

- ๔๕ คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก ดร.ประจักษ์ น้าประสานไทย เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา
แจ้งประจักษ์ เนื่องจาก ดร.ประจักษ์ น้าประสานไทย ย้ายไปเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับที่ ๒ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัต แสงสุริยงค์ เป็น ดร.ธรรมนันทิกา
แจ้งสว่าง เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัต แสงสุริยงค์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ๔๖ ๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๑ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พนิต สุระศิลป์ เป็น
นางสาวณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พนิต สุระศิลป์ หมดสัญญาจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๑ นางสาวณัฏฐ์ธรรมา ทองเอี่ยม
ลาดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวลัย เกวะระ
ลาดับที่ ๓ นายเด่นชัย ปราบจันดี
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
ผลการพิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
เห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อสังเกต ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พนิต สุระศิลป์ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
แต่หลักสูตรเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มายังบัณฑิตวิทยาลัยเดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๔๗ ๔.๕.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙๙ ซึ่งคณะฯ
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๒ จาก รองศาสตราจารย์เพียงพักตร์ สุขรักษ์ เป็น
นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ เนื่องจาก รองศาสตราจารย์เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ปรับย้ายไปเป็น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ลาดับที่ ๓ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงตา จุลศิริกุล เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ทองกู้เกียรติกูล เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงตา จุลศิริกุล ปรับย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ลาดับที่ ๔ นางสาววาสินี พงษ์ประยูร เพิ่ม เพื่อให้การดาเนินการบริหาร
หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ๕ นางจันทรา อินทนนท์ ตัดออก เนื่องจาก นางจันทรา อินทนนท์
ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๔๘ ๔.๕.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว
โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๒ จาก รองศาสตราจารย์วรรณี เดียวอิศเรศ เป็น
รองศาสตราจารย์อาภรณ์ ดีนาน เนื่องจากรองศาสตราจารย์วรรณี เดียวอิศเรศ เกษียณการปฏิบัติงาน
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์นุจรี ไชยมงคล
ลาดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์อาภรณ์ ดีนาน
ลาดับที่ ๓ รองศาสตราจารย์จินตนา วัชรสินธุ์
ลาดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
ลาดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี กังใจ
ลาดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
ลาดับที่ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมารดี มาสิงบุญ
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๔๙ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ฉบับปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว
โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังนี้
๑. เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ๓ คน เป็น ๔ คน
ลาดับที่ ๔ เพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ลาวัง
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์พรนภา หอมสินธุ์
ลาดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
ลาดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสมัย รัตนกรีฑากุล
ลาดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ลาวัง
ลาดับที่ ๕ รองศาสตราจารย์สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
ลาดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี ลีลัคนาวีระ
ลาดับที่ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
ลาดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสากร ชีวะเกตุ
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ในการเวียนรับรอง
ตามบันทึกที่ อว๘๑๐๖/ว๑๖๕๐ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

- ๕๐ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ปัญญ์บุศยกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

