
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันอังคารที ่๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ 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. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๖. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ไพทูล  แก้วหอม      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์เสกสรร  ตันยาภิรมย์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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 ๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๑. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๒. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร    กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
        นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   คณะโลจิสติกส์ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  แหนจอน   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๕. ดร.ศศินันท์  ศิริธาดากุลพัฒน์   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน์   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ  ศรีสุข   คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๘. ดร.ถนอมศักดิ์  บุญภักดี   คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล  บูรณประทีปรัตน์   คณะวิทยาศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑.๑ ค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ที่ ๐๐๐๓/๒๕๖๒ 
   เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยไดแ้ต่งตั้ง 
และออกค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกรรมการมีวาระตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง 
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  ๑.๑.๒ อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
   มาตร ๒๕ (๗) 
 

 ตามท่ี ทีป่ระชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มขี้อสังเกตเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา “มาตร ๒๕ (๗) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต่อสภามหาวิทยาลัย”  
 ซ่ึงที่ประชุมสภาวิชาการมีข้อสังเกตว่า สภาวิชาการยังไม่เคยพิจารณาประเด็น
ดังกล่าว และให้น าไปหารือกับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาว่าสภาวิชาการ 
มีอ านาจให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
หลังจากท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาแต่งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหรือไม่ โดยที่ผ่านมาสภาวิชาการ ท าหน้าที่กลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
เท่านั้น 
 กองบริการการศึกษา จึงหารือเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 “ให้ความเห็นชอบสภาวิชาการท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทาง
วิชาการและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก็เข้าข่ายท าตาม
หน้าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕(๗) แล้ว” 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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  ๑.๑.๓ อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
   พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ และ มาตรา ๔๔ 
 

   ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา มอบนโยบาย โดยขอความร่วมมือจากสภาวิชาการ ดังนี้ 
 ๑. ให้สภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตร  
 ๒. เรื่องธรรมาภิบาลในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ให้จัดท าระบบและกลไกในการก ากับติดตามการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการให้มีความรวดเร็ว  
  ๒.๒ ให้วางระบบป้องกันการเมืองไม่ให้เข้ามาในสภาวิชาการ  
  ๒.๓ ให้ฝ่ายเลขานุการรายงานสถานะการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ต่อสภาวิชาการในการประชุมแต่ละครั้ง 
 ๓. ให้สภาวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน 
และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
แล้วด าเนินการตามมาตรา ๒๕ (๕) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ๔. ให้สภาวิชาการเสนอนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย โดยอาจจัดให้มี 
Standing Committee เพ่ือให้สภาวิชาการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
    
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ขอหารือการขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามมตคิณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีมติมอบให้สภาวิชาการน ากลับไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 
เพื่อพิจารณาอนุญาตขยายเฉพาะรายท่ีสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว 
  ผลการพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติ ดังนี้ 
  ๑. แนวทางท่ี ๑ สร้างความเข้าใจกับนิสิตให้นิสิตลาออก แล้วสมัครเข้าเป็นนิสิตใหม่  
   ทั้งนี้ ให้เยียวยาโดยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ๒. แนวทางท่ี ๒ ฝ่ายวิชาการหารือกับสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับประเด็นที่มหาวิทยาลัย 
   ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖.๒.๔ ระบุว่า “...ผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเขา้ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาภายใน ๕ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตภาคปกติ และภายใน ๗ ปีการศึกษาส าหรับนิสิตภาคพิเศษ 
หรือนิสิตภาคปกติที่เรียนนอกเวลาราชการ ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะต้องขยายเวลาเรียน  
ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนได้อีกไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา”  
  จากข้อความดังกล่าวข้างต้นหากนับระยะเวลาในการศึกษาตามข้อบังคับฯ นิสิตยังมีเวลา 
ในการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงขอหารือต่อ 
สภาวิชาการเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
มติ ที่ประชุมขอถอนวาระ เนื่องจากได้น าเรื่องดังกล่าวหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
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 ๓.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีคณะโลจิสติกส์ได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕.๒.๑ วรรคสาม “หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
  ของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
  ปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ 
  หลักสูตร” คณะกรรมการจึงเสนอแนะให้คณะฯ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสี่ปี  
  และหลักสูตรต่อเนื่องในเล่มเดียวกัน 
 ๒. ให้ปรับปีของหลักสูตรเป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้เปิดรับนิสิต 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้ข้อมูลสอดคล้องกัน 
 ๓. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๓ ภาษาท่ีใช้ ให้เลือกเป็น หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 ๔. หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ สถานภาพของหลักสูตร ให้ปรับเป็นเปิดภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๕. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร 
 ๖. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  
  และจริยธรรมในการแก้ปัญหา ให้ขยายความค าว่า “การแก้ปัญหา” 
 ๗. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ กับ ข้อ ๓ มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน  
 ๘. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เขียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
  ทั้ง ๖ ด้าน 
 ๙. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า ให้เพ่ิมปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
 ๑๐. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
  การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
 ๑๑. หน้า ๔๒ วิชาเลือก ให้เพิ่มค าว่า “ไม่น้อยกว่า” 
 ๑๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะโลจิสติกส์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านพาณิชยนาวี ความสามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์
ความรู้ด้านทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 ๓. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านพาณิชยนาวี 
 ๔. ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น า มีความใฝ่รู้ มีความรักองค์กรที่ไปปฏิบัติงานและมีความ
รับผิดชอบต่อองค์กร  



- ๗ - 

 ๕. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารกับผู้มาติดต่อกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. ผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการพาณิชยนาวีและความสามารถในการ
บริหารจัดการการน าเข้าส่งออก เพ่ือสนองความต้องการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ 
 โครงสร้างหลักสูตร (๔ ปี) 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๒๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๘๖ หน่วยกิต 
  ๑) วิชาแกน   ๒๖  หน่วยกิต  
  ๒) วิชาบังคับ   ๔๑  หน่วยกิต  
  ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๙  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
 

 โครงสร้างหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๘๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๑๓ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๖๑ หน่วยกิต 
  ๑) วิชาแกน     ๖  หน่วยกิต  
  ๒) วิชาบังคับ   ๔๐  หน่วยกิต  
  ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ 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  
 (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (๔ ปี) และ  
  (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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  ๑.๑ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรโดยให้เพ่ิมข้อมูลทางด้านความรู้ 
   เข้าไปด้วย 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
   พาณิชยนาวี ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน และให้สามารถวัดผลได้ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้ปรับข้อมูลรายรับ 
   ตลอดหลักสูตรให้เป็นตารางและมีรายละเอียดแต่ละรายการ โดยให้คิดเป็น 
   รายปีเหมือนกับตารางรายจ่าย 
 ๑.๔ หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ขอให้ปรับเป็น ข้อ ๗.๑ ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
  ของหลักสูตร ๔ ปี และข้อ ๗.๒ ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
  ของหลักสูตรต่อเนื่อง 
 ๑.๕ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ด้านที่ ๖ รายวิชา ๙๑๓๔๒๒๖๒  
  การปฏิบัติงานท่าเรือ ๓ (๓-๐-๖) และรายวิชา ๙๒๓๔๐๗๕๙  
  การปฏิบัติงานสินค้าส าหรับเรือ ๒ (๒-๐-๔) เนื่องจากไม่มีชั่วโมงปฏิบัติ 
 ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๑.๗ ขอให้ท าตารางเปรียบเทียบสาขาวิชาที่เปิดมีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิด 
  และแต่ละมหาวิทยาลัยเรียนวิชาอะไรบ้าง 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จ านวน ๑๑๐ คน 
 

 คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะโลจิสติกส์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาภาคพิเศษ 
จ านวน ๑๑๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ 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 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จ านวน ๑๑๐ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาภาคพิเศษ จ านวน ๑๑๐ คน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและ 
การเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี แล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และมีศักยภาพใน
การพัฒนาบุคคลด้านสมองและจิตใจ เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และการด าเนินชีวิต 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่เป็นสังคมยุคดิจิทัล มีความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ฯลฯ สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์  
คณะศึกษาศาสตร์ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นผู้มีความรอบรู้และ
ความสามารถในศาสตร์ ด้านสมอง จิตวิทยา และการเรียนรู้ รวมทั้งมีสมรรถนะและทักษะในการสร้าง
โปรแกรมการพัฒนาสมอง จิตใจ และการเรียนรู้ให้ครอบคลุมบุคคลทุกช่วงวัย โดยการบูรณาการศาสตร์
ด้านสมอง จิตวิทยาและการเรียนรู้ ตลอดจนองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual reatilty) ปัญญาประดิษฐ์ หรือเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาและบุกเบิกความรู้ใหม่ รวมทั้งเป็นผู้เพียบพร้อมด้านคุณธรรม
และความรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบและระมัดระวัง  
ด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถตัดสินใจโดยใช้หลักความ
พอประมาณในการด าเนินชีวิต ด้วยความผาสุก (Well-being) เพ่ือความงอกงามแห่งตนและสังคม  
เมื่อส าเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สามารถปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษา และสร้างสรรค์งานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือในสถานประกอบการอ่ืน ๆ ประกอบอาชีพอิสระ 
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชา
จิตวิทยาการรู้คิด ประสาทวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรได้ศึกษา
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หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อมูลจากหลักสูตรในสถาบันต่าง ๆ ในสาขาวิชาเดียวกันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา การศึกษา 
สถิติและการวิจัย ตลอดจนจากผลการวิจัยประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง  
จิตใจและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ให้ข้อเสนอแนะมาจากทุก 
ภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการหลักสูตร
พิจารณาในบางประการ เช่น การปรับปรุงสาระรายวิชา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพการณ์ทางสังคม การเพ่ิมอุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้มากข้ึน 
เช่น เครื่องมือวัดทางสมอง ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้น าประเด็นต่าง ๆ 
เหล่านั้น มาปรับปรุงรายวิชาและน าเสนอในการปรับปรุง วิพากษ์ และจัดท ารายละเอียดในหลักสูตร
ปรับปรุง เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก ๒ 
 วิชาบังคับ ๒๑ หน่วยกิต  
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

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

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง  
 จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๒ ภาษาท่ีใช้ ขอให้ปรับเป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 ๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๓ การรับเข้าศึกษา ให้ปรับเป็น รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
  ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 ๓. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน 
 ๔. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถปุระสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และ 
  ปรับแก้วัตถุประสงค์ข้อ ๑ ให้ชัดเจน ค าว่า “มีความกล้าหาญทางจริยธรรม”  
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 ๕. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
  ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
  หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๖. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้ปรับข้อมูลรายรับ 
  ตลอดหลักสูตรให้เป็นตารางและมีรายละเอียดแต่ละรายการ โดยให้คิดเป็น 
  รายปีเหมือนกับตารางรายจ่าย 
 ๗. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๔ นายภาคภูมิ บ ารุงราชภักดี  
  มีผลงานทางวิชาการ จ านวน ๒ ผลงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ตรวจสอบอีกครั้ง 
  หากไม่มีผลงานเพ่ิมเพ่ือให้ครบตามเกณฑ์ให้ตัดชื่อออก 
 ๘. การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase) 
  และมีเนื้อหาที่สอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยขึ้นต้นอักษรแรกของ 
  ค าอธิบายรายวิชาด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะ และ 
  ใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ถ้าเป็นกลุ่ม 
  เนื้อหาเดียวกันให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อสิ้นสุด กลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่น 
  ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) จบค าอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย 
  มหัพภาค (.) 
 ๙. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๑๐. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผลคือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม เป็นศาสตร์ที่ส าคัญด้านศึกษาศาสตร์ โดยมีแนวคิดและพัฒนาการจาก
ศาสตร์พื้นฐานศึกษาซึ่งเป็นหัวใจหลักของศาสตร์ด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อันเป็นกรอบส าคัญต่อ 
การก าหนดแนวทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม  
จึงจ าเป็นต้องปรับจุดยืนของศาสตร์ด้านการศึกษาในเชิงรุกให้สามารถเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์สอดรับ 
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอย่างเท่าทัน สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคมจึงให้ความส าคัญต่อ
บทบาทดังกล่าวโดยมุ่งการบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์ด้านการศึกษาร่วมกับศาสตร์เชิงพหุวิทยาการ
มาเป็นกรอบการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้พร้อมต่อการพัฒนาสังคม ซึ่งประกอบด้วย  
องค์ความรู้หลัก ๓ ส่วน คือ องค์ความรู้ด้านที่หนึ่ง เป็นความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมตามหลักของ
ศาสตร์ต่าง ๆ องค์ความรู้ที่สองเป็นความรู้เกี่ยวกับด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ และองค์ความรู้ที่สาม
เป็นความรู้เกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดังนั้น นักการศึกษาและนักพัฒนาจ าเป็นต้องน า
องค์ความรู้ทั้งสามส่วนมาบูรณาการเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการศึกษาให้สามารถท าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย์ให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อ
ก้าวสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 



- ๑๒ - 

 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 แบบ ๒.๑ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   ๔๘  หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ ๒.๑  
 หมวดวิชาพื้นฐานบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)   ๑๒  หน่วยกิต 
  วิชาแกน    ๖  หน่วยกิต 
  วิชาทางสถิติและวิจัย   ๖  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม ๑๒  หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ    ๙  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖  หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/๑๑๙๗๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ 
 การพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๒ ภาษาท่ีใช้ ให้ปรับเป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๓ การรับเข้าศึกษา ให้ปรับเป็น รับทั้งนิสิตไทยและ 
   นิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน 
  ๑.๔ หมวดที่ ๒ เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   (Sustainable Development Goals: SDGs) แต่ไม่พบรายวิชาที่เก่ียวกับ  
   SDGs ให้พิจารณาทบทวนหลักสูตรจะมุ่งไปทางด้านใด 
  ๑.๕ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้มีสมรรถนะสูงกว่า 
   หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  ๑.๖ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้เพ่ิมผลสอบภาษาอังกฤษ 
  ๑.๗ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า ขอให้เพ่ิมข้อมูลปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
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  ๑.๘ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๙ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้ปรับข้อมูลรายรับ 
   ตลอดหลักสูตรให้เป็นตารางและมีรายละเอียดแต่ละรายการ โดยให้คิดเป็น 
   รายปีเหมือนกับตารางรายจ่าย 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
   พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีเนื้อหา
ความรู้และทักษะของบัณฑิตที่ต้องเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความต้องการกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน จึงมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก ๒   ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ทั้ง ๕ ด้าน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนการพัฒนาปรับปรุง หัวข้อพัฒนาบุคลากรสายการสอน 
   ให้มีความรู้ที่ทันสมัย ให้เพ่ิมการส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า ขอให้ปรับข้อความ  
   “ปัญหาทางเศษฐานะของนิสิต” 
  ๑.๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๑.๕ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้ปรับข้อมูลรายรับ 
   ตลอดหลักสูตรให้เป็นตารางและมีรายละเอียดแต่ละรายการ โดยให้คิดเป็น 
   รายปีเหมือนกับตารางรายจ่าย 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๒.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านพยาธิวิทยาจากโภชนาการและนิติพยาธิวิทยามากยิ่งขึ้น จ านวน ๒ รายวชิา ดังนี้ 
  ๖๘๕๓๔๖๕๙ พยาธิวิทยาจากโภชนาการ  ๒(๒-๐-๔) 
  ๖๘๕๓๔๗๕๙ นิติพยาธิวิทยา    ๒(๒-๐-๔) 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  



- ๑๕ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา 
  กายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  
  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
   อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอปรับแก้รหัสวิชา เนื่องจากเกิด 
ความผิดพลาดในการพิมพ์ จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
  จากเดิม  
  ๙๒๐๓๐๒๕๙ ภาษาอังกฤษส าหรับพาณิชยนาวี  ๒(๑-๒-๔) 
    English for Maritime 
  แก้ไขเป็น 
  ๙๒๓๔๑๘๕๙ ภาษาอังกฤษส าหรับพาณิชยนาวี  ๒(๑-๒-๔)  
    English for Maritime 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  



- ๑๖ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์  
  ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เหน็ชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอปรับแก้รหัสวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ 
จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี ้
  จากเดิม  
  ๙๑๕๓๐๗๕๙ การจัดการคลังสินค้า   ๓(๓-๐-๖) 
    Warehouse Management 
  แก้ไขเป็น 
  ๙๑๕๒๐๖๕๙ การจัดการคลังสินค้า   ๓(๓-๐-๖) 
    Warehouse Management 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  



- ๑๗ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากเกิดความผิดพลาด
ในการพิมพ์ จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 
 ๑. จากเดิม ๙๑๑๑๐๓๕๙ สัณฐานโลกและการเดินเรือชายฝั่ง ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
    Terrestrial and Noastal Navigation I 
  แก้ไขป็น ๙๑๑๑๐๓๕๙ สัณฐานโลกและการเดินเรือชายฝั่ง ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
    Terrestrial and Coastal Navigation I 
 ๒. จากเดิม ๕๐๑๒๕๑๕๙ ปฏิบัติการฝึกเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๑ (๐-๓-๑) 
    Basic Engineering Tools Operations Laboratory 
  แก้ไขป็น ๕๐๑๒๕๑๕๙ ปฏิบัติการฝึกเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๑ (๐-๓-๑) 
    Engineering Tools Operations Laboratory 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  



- ๑๘ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)  
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา จ านวน ๒ 
รายวิชา และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา ๓๑๒๓๗๒๕๙ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ๒ ดังนี้ 
 ๑. จากเดิม ๓๑๒๒๗๑๕๙ โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ๓ (๒-๒-๕) 
    Statistical Packages for Statistical Analysis 
  แก้ไขป็น ๓๑๒๒๗๑๕๙ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
    Computer Programming for Statistical Analysis 
 ๒. จากเดิม ๓๑๒๓๗๒๕๙ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
    Basic Engineering Tools Operations Laboratory 
  แก้ไขป็น ๓๑๒๓๗๒๕๙ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
    Computer Programming for Statistical Analysis II 
 ๓. ปรับค าอธิบายรายวิชา ๓๑๒๓๗๒๕๙ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ๒ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๑๙ - 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที ่๘/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  
  เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑ จากนายบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (เดิม) เป็น  
นางเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (ใหม่) เนื่องจากนายบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ สิ้นสุดสัญญาจ้างตั้งแต่ 
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. ขอตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๕ นางสาวยุวดี รอดจากภัย เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ล าดับที่ ๖ นางสาววันดี นิลส าราญจิต เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๒๐ - 

     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว๑๑๙๔๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๒ จากนายบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (เดิม) เป็น  
นางเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (ใหม่) เนื่องจากนายบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ สิ้นสุดสัญญาจ้างตั้งแต่ 
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  



- ๒๑ - 

 ๒. ขอตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๖ นางสาวยุวดี รอดจากภัย เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่  
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ล าดับที่ ๑๐ นางสาววันดี นิลส าราญจิต เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่  
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ล าดับที่ ๑๒ นางสาวศิริพร จันทร์ฉาย เนื่องจากไม่มีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว๑๑๙๔๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๒ - 

  ๔.๒.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
   สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑ นางสาวยุวดี รอดจากภัย เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่  
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒. ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ล าดับที่ ๗ นางสาวเสาวนีย์ ทองนพคุณ เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตร 
มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
    จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว๑๑๙๔๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ 
  การส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๒๓ - 

  ๔.๒.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ 
   ของมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซ่ึงวิทยาลัยฯ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๒ จากนางภัทรี ฟรีสตัด
เป็นนายบรรพต วิรุณราช เนื่องจากนางภัทรี ฟรีสตัด เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามล าดับ ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ นางสาวทักษญา  สง่าโยธิน 
 ล าดับที่ ๒ นายบรรพต  วิรุณราช 
 ล าดับที่ ๓ นางสาวนุจรี  ภาคาสัตย์ 
 ล าดับที่ ๔  นายสุรัติ  สุพิชญางกูร 
 ล าดับที่ ๕  นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ 
 ล าดับที่ ๖  นางสาวสุชนนี  เมธิโยธิน 
 ล าดับที่ ๗  นายยอดยิ่ง  ธนทวี 
 ล าดับที่ ๘ นายศุภสิทธิ์  เลิศบัวสิน 
 ล าดับที่ ๙ นายธีทัต  ตรีศิริโชติ 
 ล าดับที่ ๑๐ นายนนท์  สหายา 
 ล าดับที่ ๑๑ นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง 
 ล าดับที่ ๑๒  นางสาวชนิสรา  แก้วสวรรค์ 
 ล าดับที่ ๑๓ นางระพีพร  ศรีจ าปา 
 ล าดับที่ ๑๔  นายนพดล  เดชประเสริฐ 
 ล าดับที่ ๑๕ นายช านาญ  งามมณีอุดม 
 ล าดับที่ ๑๖ นางสาวสุธาศิณี  สุศิวะ 
 ล าดับที่ ๑๗ นางณภัคอร  ปุณยภาภัสสร 
 ล าดับที่ ๑๘ นางสาวศิริญญา วิรุณราช 
 ล าดับที่ ๑๙ นางกชพร  นรมาตย์ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 



- ๒๔ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๙๔๖ ลงวันที่ ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 และอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาองค์การและการจัดการ 
 สมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ 
  ของมนุษย์ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
  พาณิชยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ ซ่ึงคณะฯ 
และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑ นายวิชิต สุรัตน์เรอืงชัย เนื่องจากเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามล าดับ ดังนี้  



- ๒๕ - 

 ล าดับที่ ๑ นางจันทร์พร  พรหมมาศ 
 ล าดับที่ ๒ นางสาวสิราวรรณ  จรัสรววีัฒน์ 
 ล าดับที่ ๓ นายปริญญา  ทองสอน 
 ล าดับที่ ๔  นางสาวรุ่งฟ้า  กิติญาณุสันต์ 
 ล าดับที่ ๕  นายเชวง  ซ้อนบุญ 
 ล าดับที่ ๖  นางพรรณทิพา  ตันตินัย 
 ล าดับที่ ๗  นายระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี 
 ล าดับที่ ๘ นายคงรัฐ  นวลแปง 
 ล าดับที่ ๙ นางศิรประภา  พฤทธิกุล 
 ล าดับที่ ๑๐ นายดุสิต  ขาวเหลือง 
 ล าดับที่ ๑๑ นางสมศิริ  สิงห์ลพ 
 ล าดับที่ ๑๒ นางสาวสุกัลยา  สุเฌอ 
 ล าดับที่ ๑๓ นายคมสันต์  ตรีไพบูลย์ 
 ล าดับที่ ๑๔ นายเกษมสันต์  พานิชเจริญ 
 ล าดับที่ ๑๕ นายชูชาติ  พิณพาทย์ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
    จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ์ 

 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๒๖ - 

  ๔.๒.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙ ซ่ึงคณะฯ 
และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๑ จาก 
นายวิชิต สุรัตน์เรืองชัย เป็นนางสาวสิราวรรณ จรัสรวีวฒัน์ เนื่องจากนายวิชิต สุรัตน์เรืองชัย เกษียณอายุ 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงเดิมนางสาวสิราวรรณ จรัสรววีฒัน ์เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ล าดับที่ ๖ 
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามล าดับ ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ นางสาวสิราวรรณ  จรัสรววีัฒน์ 
 ล าดับที่ ๒ นายปริญญา  ทองสอน 
 ล าดับที่ ๓ นางจันทร์พร  พรหมมาศ 
 ล าดับที่ ๔  นายวทัญญู  สุวรรณเศรษฐ 
 ล าดับที่ ๕  นายเชวง  ซ้อนบุญ 
 ล าดับที่ ๖  นายคงรัฐ  นวลแปง 
 ล าดับที่ ๗  นางพรรณทิพา  ตันตินัย 
 ล าดับที่ ๘ นางสาวพรรณวลัย  เกวะระ 
 ล าดับที่ ๙ นายเด่นชัย  ปราบจันดี 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 

 
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

  



- ๒๗ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี ๒๕๕๙ ซ่ึงคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผลเพ่ือให้มี
จ านวนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารการตลาดเพิ่มข้ึน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แก่นิสิตในหลักสูตรฯ จึงขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๖  เพ่ิม นางพรรณพิลาศ  กุลดิลก 
 ล าดับที่ ๗  เพ่ิม นางสาวตวงทอง สรประเสริฐ 
 ล าดับที่ ๘  เพ่ิม นางจิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา 
 ล าดับที่ ๙  เพ่ิม นายศักดินา บุญเปี่ยม 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 



- ๒๘ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้  
ล าดับที ่๓ จาก นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ด ีเป็น นางสาววิภาพร ใจเกื้อ  

เนื่องจาก คณะสหเวชศาสตร์ มีการวางแผนการด าเนินการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่ 
และประสงค์ให้ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ด ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้  
 ล าดับที ่๑ นางสาววรานุรินทร์ ยิสารคุณ  
 ล าดับที ่๒ นายนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ  
 ล าดับที ่๓ นางสาววิภาพร ใจเกื้อ  
 ล าดับที ่๔ นางสาวธนพรรณ เสียงแจ่ม  
 ล าดับที ่๕ นางสาวกนกนุช นรวรธรรม  
 ล าดับที ่๖ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ด ี 
 ล าดับที ่๗ นายพรอนันต์ เกื้อไข่  
 ล าดับที ่๘ นายวิทูร ขาวสุข  
 ล าดับที ่๙ นางสาวดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข 
 ล าดับที ่๑๐ นางสาวปริญญาพร หนูอุไร 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๒๙ - 

   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส ์
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที ่๓ 
จาก นายอนิรุทธ์ ขันธสะอาด เป็น เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต เนื่องจาก นายอนิรุทธ์ ขันธสะอาด  
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 



- ๓๐ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
 ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)  
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  
  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที ่๒ จาก เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต เป็น  
นายผสันต์ ธัมปราชญ์ เนื่องจาก เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
  



- ๓๑ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะโลจิสติกส์ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๑๐๗๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะโลจิสติกส์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึง่คณะฯ และ
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผลดังนี้ 
 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
 ล าดับที่ ๒ จาก นางนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร เป็น นางสาวจริยาวดี สุริยพันธุ์ 
เนื่องจาก นางนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
 ล าดับที่ ๓ จาก นายบุญรัตน์ ประทุมชาติ เป็น นายภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา 
เนื่องจาก นายบุญรัตน์ ประทุมชาติ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
 ล าดับที่ ๔ ตัด นายวีรพงศ์ วุฒพัินธุ์ชัย ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เนื่องจาก นายวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 



- ๓๒ - 

 ล าดับที่ ๕ ตัด นางสมถวิล จริตควร ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เนื่องจาก นางสมถวิล จริตควร ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
วาริชศาสตร์ 
 ล าดับที่ ๖ ตัด นางปภาศิริ บารเ์นท ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เนื่องจาก นางปภาศิริ บาร์เนท ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
 ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ล าดับที่ ๑๖ นายประสาร อินทเจริญ เนื่องจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ในสาขาที่สัมพันธ์กันและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
    จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียน ที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๓๓ - 

  ๔.๒.๑๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๘ ซ่ึงคณะฯ และ 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๓ จาก นางสมถวิล จริตควร  
เป็น นางนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร เนื่องจากนางสมถวิล จริตควร จะเกษียณอายุในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๘  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๓๔ - 

  ๔.๒.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๖ อาจารย์ ดร. อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที ่๘/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  



- ๓๕ - 

  ๔.๒.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางจัญจลา ศิวะมาศ เป็น นางสาวปุณณภา สอนดา 
เนื่องจากนางจัญจลา ศิวะมาศ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายราเมศวร์ สดใส เป็น นางสาวปนัดดา จั่นเพชร 
เนื่องจาก นายราเมศวร์ สดใส ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ครั้งที ่๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
 มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บัญชีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะการจัดการและ 
  การท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๓๖ - 

  ๔.๒.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  กลุ่มสาขาวิชาการเงิน 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวอรุณรุ่ง เอ้ืออารีสุขสกุล เป็น นางสาววิชญาดา ถนอมชาติ 
เนื่องจาก นางสาวอรุณรุ่ง เอ้ืออารีสุขสกุล ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  กลุ่มสาขาวิชาการตลาด 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร เป็น นางสาวศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ 
เนื่องจาก นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  กลุ่มสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
  ล าดับที่ ๗ จาก นางสาวปิยะพร ธรรมชาติ เป็น นายสรศักดิ์ เทพสถิตศิลป์ 
เนื่องจาก นางสาวปิยะพร ธรรมชาติ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  กลุ่มสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  ล าดับที่ ๑๐ จาก นางสาวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ เป็น  
นางสาวอรุณรุ่ง เอ้ืออารีสุขสกุล เนื่องจาก นางสาวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ล าดับที่ ๑๒ จาก นางสาววรรณวิชนี ถนอมชาติ เป็น นายธีระชินภัทร รามเดชะ 
เนื่องจาก นางสาววรรณวิชนี ถนอมชาติ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ  
  ล าดับที่ ๑๕ จาก นางสาวนฤมล ชูชินปราการ เป็น นางสาวพรชนก อจลบุญ 
เนื่องจาก นางสาวนฤมล ชูชินปราการ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ครั้งที ่๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๔๙๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและ 
 การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๘ นายสรศักดิ์  เทพสถิตศิลป์ หากเป็นหนังสือ 
  ต้องมี ISBN หากเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการต้องมี ปีที่ ฉบับที่ และ 
  หมายเลขหน้าของการเผยแพร่ผลงาน  
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ 
   การจัดการการโรงแรม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ 
การจัดการการโรงแรม ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
 ล าดับที่ ๒ จาก นายสรศักดิ์ เทพสถิตศิลป์ เป็น นายวัชรพงศ์ คุณปลื้ม 
เนื่องจาก นายสรศักดิ์ เทพสถิตศิลป์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
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 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
 ล าดับที่ ๕ จาก นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี เป็น นางสาวจิตรลดา ปิ่นทอง 
เนื่องจาก นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และนางสาวจิตรลดา ปิ่นทอง รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ครั้งที ่๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ 
 การจัดการการโรงแรม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
 มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะการจัดการและ 
  การท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ  
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๒.๒๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
   (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก Mr.Micheal David Croft เป็น Dr.Aristeidis Gkoumas 
เนื่องจาก Mr.Micheal David Croft ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๔ จาก Mr.Jeen Kim เป็น นางสาวสุธาสินี ชยางกูร ณ อยุธยา 
เนื่องจาก Mr.Jeen Kim อายุเกินก าหนด จึงไม่สามารถต่อสัญญาจ้างได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งพิเศษ  
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)  
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งพิเศษ  
  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ  
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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 ๔.๓ งานบริหารวิชาการ 
  ๔.๓.๑ พิจารณาคัดเลือกผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัย 
   การกระท าความผิดจรรยาบรรณ 
 

  ตามที่กองกฎหมายได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๐/ ๐๑๐๓๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ 
โดยขอให้สภาวิชาการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการพิจารณา
และวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณ
และการด าเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับข้อ ๓๓  
ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง จรรยาบรรณและ 
การด าเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างของมหวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์และมิใช่ผู้ท าวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน เปน็คณะกรรมการพิจารณาและ 
  วินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เลือกคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะกรรมการพิจารณา 
 และวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ 
 
  ๔.๓.๒ การเสนอชื่อผู้แทนสภาวิชาการเพื่อเป็นกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้ให้มีคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการดังกล่าว
ประกอบด้วย ผู้แทนสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก และ 
ได้หมดวาระเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะต้องมีการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่ง
ที่ว่างภายใน ๓๐ วัน เพ่ือให้การด าเนินการของคณะกรรมการบริหารวิจัยและนวัตกรรมมีคณะกรรมการ 
ซึ่งเป็นผู้แทนของสภาวิชาการครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาวิชาการ เสนอชื่อผู้แทนสภาวิชาการ เพื่อเป็นกรรมการบริหาร
การวิจัยและนวัตกรรม 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา คัดเลือกผู้แทนสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการบริหารการวิจัย 
  และนวัตกรรม 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เลือกศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว  
 เป็นกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
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  ๔.๓.๓ การขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษาของนายลิขิต  น้อยจ่ายสิน 
   นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ด้วยนายลิขิต  น้อยจ่ายสิน รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๕๘๑๐๒๓๔  
นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ยื่นค าร้องขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษา โดยตามก าหนดการ
ของปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ก าหนดวันสุดท้ายของการส าเร็จการศึกษา คือวันที่ ๑๘ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ นายลิขิต  นอ้ยจ่าสิน ได้สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยอยู่ระหว่างการตรวจรูปแบบและรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และรอการตอบรับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย จ านวน ๒ เรื่อง ซึง่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก ๑  
ปีการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถึง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพ่ือรอผลการตีพิมพ์บทความวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติเห็นชอบ การขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิต 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และให้คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป (รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขออนุมัติขยายเวลาส าเร็จการศึกษาของนายลิขิต  น้อยจ่ายสิน  
 นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้อธิการบดีด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๗ 
 
  ๔.๓.๔ การขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษาของนางสาวภาวิณี  อุ่นกอง 
   นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ด้วยนางสาวภาวิณี  อุ่นกอง รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๕๘๑๐๒๓๓ นิสิตระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ยื่นค าร้องขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษา โดยตามก าหนดการของปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ก าหนดวันสุดท้ายของการส าเร็จการศึกษา คือวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจาก
นางสาวภาวิณี  อุ่นกอง ได้สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจาก 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจความสมบูรณ์ของเนื้อหาและภาษาก่อนส่งตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสาร ซึ่งไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก ๑ ปีการศึกษา 
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถึง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีมติเห็นชอบ การขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิต 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และให้คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป (รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามเอกสารดังแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนางสาวภาวิณี  อุ่นกอง  
 นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้อธิการบดีด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๗ 
 
 ๔.๔ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน 
 

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

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปริญญาเอก 1 - 1 

 รวม 1 - 1 
  ข้อมูลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  
 

แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคตน้ ปีการศึกษา ๒๕๖1 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะ/หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หมายเหตุ แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์ 0 0 0   1  1   
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ๑  ๑ ตามหนังสือท่ี  
ศธ 6209/0609   
ลงวันท่ี 11 ตลุาคม  
พ.ศ. 2561   

รวมท้ังหมด 0 0 0 ๐ ๐ 1 ๐ 1   
 

 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
 ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
  ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อน 
  เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ข้อสังเกตจากสภาวิชาการ 
 

  ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาหลักสูตรที่แต่ละส่วนงานได้เสนอมานั้น พบว่ายังมี
ข้อผิดพลาด สภาวิชาการจึงขอให้มีการกลั่นกรองหลักสูตรอย่างเคร่งครัด โดยให้บัณฑิตวิทยาลัย 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกองบริการการศึกษา 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยคณะอนุกรรมการควร 
ประกอบด้วยผู้แทนจาก ๓ กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบบัณฑิตวิทยาลัยและกองบริการการศึกษาด าเนินการต่อไป 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมขอเปลี่ยนเวลาการประชุมเป็น เวลา ๑๓.๓๐ น ส าหรับวันและสถานที่คงเดิม 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น. 
 
 

                      
 (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้จดรายงานการประชุม 

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


