
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

วันอังคารที ่๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก   ประธานกรรมการ 
  (แทน) ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. นายบุญปลูก  ชายเกตุ     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 เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๗. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล   กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร   กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์เสกสรร  ตันยาภิรมย์   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๗. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 

ผู้ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ  กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๕. ดร.ไพทูล  แก้วหอม      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์   กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวลิ  จริตควร  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒. ดร.ประชา  อินัง     คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๓. ดร.ปานเพชร  ร่มไทร    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๔. ดร.สิราวรรณ  จรัสรวีวัฒน ์    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  ทองสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  แหนจอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์เกศรา  น้อยมานพ    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๘. ดร.บุญรอด  บุญเกิด     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙. ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.บุญเลิศ  ยองเพ็ชร    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ทรงกลด  สารภูษิต  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.ปริญ  หล่อพิทยากร    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๓. นายไพรินทร์  ทองภาพ    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๔. นางสาววัชรี  ก าจัดโศรก    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  



- ๓ - 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันอังคาร 
ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการติดภารกิจ  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีจึงมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในที่ประชุมแทน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ขอหารือเกี่ยวกับการรับเรื่องการขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ นั้น ท าให้มีคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยยื่นขอต าแหน่งเป็นจ านวนมาก และมีกรณีที่ยื่นผลงาน 
ทางวิชาการท่ีอยู่ระหว่างตีพิมพ์วารสารเผยแพร่ โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒  
ซึ่งท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ไดใ้ห้แนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 
  ๑. กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยยื่นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ 
ตอบรับการตีพิมพ์และอยู่ระหว่างการตีพิมพ์วารสารเผยแพร่ และวารสารจะตีพิมพ์วารสารเผยแพร่
ภายหลังประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้นั้น ตามแนวปฏิบัติของ ก.พ.อ. จะอนุโลมให้ถือเป็นผลงาน
ทางวิชาการส าหรับใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ หากมีหนังสือจากบรรณาธิการของวารสาร
รับรองว่าจะลงเผยแพร่ให้ได้เมื่อใด ในวารสารฉบับใด มหาวิทยาลัยสามารถรับเรื่องของบุคคลดังกล่าวไว้
ด าเนินการได้ แต่จะด าเนินการแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าผลงานนั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  ๒. กรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการยื่นผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์
เรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนดแล้ว แต่ผลงานวิจัย
ดังกล่าวยังไม่ปรากฏเลขหน้าจากวารสาร มีเพียงเลข DOI นั้น ถือว่าเป็นการเผยแพร่ที่ไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนดโดยจะถือว่าเป็นแค่ paper accepted มหาวิทยาลัยสามารถรับเรื่องไว้
พิจารณาก่อนได้ ส าหรับวันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ผลงานวิจัยนั้น
ได้รับการเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยปรากฏเลขหน้าของผลงานเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร
ดังแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมือ่วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติ 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 ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และ 
  ปรับแก้วัตถุประสงค์ข้อ ๑ ให้ชัดเจน ค าว่า “มีความกล้าหาญทางจริยธรรม” 
 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  
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 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 
 

  คณะศึกษาศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ 
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้เปดิสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี แล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย และมีศักยภาพในการพัฒนาบุคคลด้านสมองและจิตใจ เพ่ือตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายประเทศไทย ๔.๐  
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่เป็นสังคมยุคดิจิทัล  
มีความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ฯลฯ สาขาวิชาสมอง 
จิตใจและการเรียนรู้ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จึงเสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้  
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นผู้มีความรอบรู้และความสามารถในศาสตร์ ด้านสมอง จิตวิทยา และ
การเรียนรู้ รวมทั้งมีสมรรถนะและทักษะในการสร้างโปรแกรมการพัฒนาสมอง จิตใจ และการเรียนรู้ให้
ครอบคลุมบุคคลทุกช่วงวัย โดยการบูรณาการศาสตร์ด้านสมอง จิตวิทยาและการเรียนรู้ ตลอดจนองค์
ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual reatilty) 
ปัญญาประดิษฐ์ หรือเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นพ้ืนฐานในการแสวงหาและบุกเบิก
ความรู้ใหม่ รวมทั้งเป็นผู้เพียบพร้อมด้านคุณธรรมและความรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างมีเหตุผล รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
และสามารถตัดสินใจโดยใช้หลักความพอประมาณในการด าเนินชีวิต ด้วยความผาสุก (Well-being)  
เพ่ือความงอกงามแห่งตนและสังคม เมื่อส าเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สามารถปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษา และ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือในสถานประกอบการ
อ่ืน ๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาจิตวิทยาการรู้คิด ประสาทวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  
ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรได้ศึกษาหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อมูลจากหลักสูตรในสถาบันต่าง ๆ  
ในสาขาวิชาเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลจากบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร ์จิตวิทยา การศึกษา สถิติและการวิจัย ตลอดจนจากผลการวิจัยประเมิน หลกัสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ให้
ข้อเสนอแนะมาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มีข้อเสนอแนะ 
ให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาในบางประการ เช่น การปรับปรุงสาระรายวิชา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
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มีความยืดหยุ่น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพการณ์ทางสังคม การเพ่ิมอุปกรณ์ 
การเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้น เช่น เครื่องมือวัดทางสมอง ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรได้น าประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น มาปรับปรุงรายวิชาและน าเสนอในการปรับปรุง วิพากษ์ 
และจัดท ารายละเอียดในหลักสูตรปรับปรุง เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 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 าคณะฯ ครั้งที ่๗/๒๕๖๑  
เมื่อวันที ่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. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยขอให้ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๕ ให้เพ่ิมความสามารถในการสื่อสาร 
   ภาษาอังกฤษ 
  ๑.๒ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
   ให้เพ่ิมข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ และ 
   หมายเหตุใต้ตารางว่าเป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๑.๓ ให้เพ่ิมการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาและก่อนส าเร็จการศึกษา 
  ๑.๔ ให้จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบหลักสูตร รายวิชา เนื้อหาสาระรายวิชากับหลักสูตร 
   ในสาขาวิชาเดียวกันของมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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 ๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยให้ตัดเนื้อหาในย่อหน้าแรกออก  
  และปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
  ในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒ 
 ๒. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อวิชาที่ข้ึนต้นด้วยค าว่า “วิเคราะห์” 
 ๓. ขอให้พิจารณาทบทวนรายวิชาสัมมนา เนื่องจากในหลักสูตรมีหลายวิชา 
  ที่เป็นรายวิชาสัมมนา 
 ๔. ขอให้พิจารณาปรับแก้ ค าว่า “ประเด็นปัญหา” “Interesting issues” 
 ๕. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว  
จึงขอเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่สามารถใช้องค์ความรู้ด้านศาสนาและปรัชญา  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เมื่อสิ้นสุดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และจรรณยาบรรณในทางวิชาการ
 ๒. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนทัศน์ทางศาสนาและปรัชญา เพ่ือผลิตงานวิจัย
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 ๓. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ประเด็นปัญหาทางศาสนาและ
ปรัชญาอย่างมีเหตุผล 
 ๔. สามารถน าความรู้ทางศาสนาและปรัชญาไปใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา 
ปรับตนเองให้เข้ากับสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๕. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านศาสนาและปรัชญาโดยใช้เทคโนโลยี 
ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ๓ วิชา ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต  
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 แผน ข 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ๓ วิชา ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชาที่ข้ึนต้นด้วยค าว่า “วิเคราะห์” 
 ๒. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาสัมมนา เนื่องจากในหลักสูตรมีหลายรายวิชา 
  ที่เป็นรายวิชาสัมมนา 
 ๓. รายวิชาบังคับ ตาราง Curriculum Mapping ไม่ได้วัดผลการเรียนรู้ 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ ๑ และ ข้อ ๕ และผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ จึงขอให้พิจารณาทบทวนปรับแก้ 
 ๔. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ข้อ ๓ ให้ย้ายไปอยู่ในด้านทักษะทางปัญญา 
 ๕. ให้จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบหลักสูตร รายวิชา เนื้อหาสาระรายวิชากับหลักสูตร 
  ในสาขาวิชาเดียวกันของมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  ๖. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
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 ๓.๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๗ คน 
  และแผน ข จ านวน ๗ คน 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๗ คน และ 
แผน ข จ านวน ๗ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๗ คน 
  และแผน ข จ านวน ๗ คน 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาอีกครั้งพร้อมเล่มหลักสูตร 
 
 ๓.๔ ร่าง ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๔) ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่สภาวิชาการ คือ “ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี” ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๔) ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดท าร่าง 
รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดสรุป ดังนี้ 
  ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
  หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด มีจ านวน ๒๔๐ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
๑๑๙ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๑๒๑ หลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษาและ 
กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด ๑๒๒ หลักสูตร  
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนทั้งหมด ๓๖ หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เปิดสอนทั้งหมด ๘๒ หลักสูตร (รวมหลักสูตรที่งดรับและขอยกเลิก) 
  หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐ หลักสูตร  
จากทั้งหมด ๒๒๘ หลักสูตร (ไม่นับรวมหลักสูตรที่ของดรับและยกเลิก จ านวน ๑๒ หลักสูตร) คิดเป็น 
ร้อยละ ๔.๓๙ (รายละเอียดตามเอกสาร หน้า ๖๑) 
  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ ทั้งหมด ๑๐ หลักสูตร เป็นหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร 
  นิสิต มีจ านวน ๓๒,๔๒๗  คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ๒๘,๗๑๖ คน นิสิตระดับปริญญาโท 
๒,๗๗๙ คน และนิสิตระดับปริญญาเอก ๙๓๒ คน ในจ านวนนี้มีนิสิตต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ๑๔๗ คน 
ระดับปริญญาโท ๑๑๐ คน และระดับปริญญาเอก ๓๘ คน 
  นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ทั้งหมดจ านวน ๒๑๙ คน  
โดยมีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๑๐๔ คน และน้อยกว่า ๑ 
ภาคการศึกษา จ านวน ๑๑๕ คน 
  นิสิตต่างประเทศท่ีมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมดจ านวน ๒๘๙ คน โดยมี
ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๔๔ คน และน้อยกว่า ๑  
ภาคการศึกษา จ านวน ๒๔๕ คน 
  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๘ 
  ผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโทเป็นบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือบทความ
จากสารนิพนธ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ๔๑๕ เรื่อง โดยอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ 
จ านวน ๑๕๓ เรื่อง และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ จ านวน ๕๖ เรื่อง ส าหรับจ านวนผลงานวิชาการของ
นิสิตระดับปริญญาเอก ได้แก่ บทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ๑๖๓ เรื่อง อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี ๑ จ านวน ๙๑ เรื่อง อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ จ านวน ๓๘ เรื่อง และอยู่ในฐานข้อมูล
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน ๙ เรื่อง 
  ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล จ านวน ๓๔ ผลงาน เป็นผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต จ านวน ๓๑ ผลงาน และด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ จ านวน ๓ ผลงาน
  ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ มีจ านวน ๓๑๔ เรื่อง 
ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีจ านวน ๒๑๐ เรื่อง  
  ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
ระดับชาติ ๑๕๖ เรื่อง ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
ระดับนานาชาติ มีจ านวน ๘๐ เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ มีจ านวน ๑๕๓ เรื่อง  
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ มีจ านวน ๓๙ เรื่อง  
  มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน ๘ ครั้ง มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
จ านวน ๑๐ ครั้ง  
  งบประมาณสนับสนุนการวิจัยในภาพรวม ทั้งสิ้น ๓๓๓,๘๗๑,๓๐๑ บาท 
  มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน ๓๙๖ โครงการ เป็นกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๑๗๔ โครงการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน ๔๔ 
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โครงการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๗๙ โครงการ และส่วนงานสนับสนุนการเรียน
การสอน จ านวน ๙๙ โครงการ 
  ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  อาจารย์ประจ า มีจ านวน 1,30๙ คน เป็นอาจารย์ ๙๓๔ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒๙๔ คน  
รองศาสตราจารย์ ๗๗ คน และศาสตราจารย์ ๔ คน 
  การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๖๕ คน รองศาสตราจารย์ ๑๔ คน และศาสตราจารย์ ๔ คน 
  การอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓๒ คน รองศาสตราจารย์ ๘ คน และ
ศาสตราจารย์ ๑ คน 
  อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ทั้งหมดจ านวน ๓๘ คน  
โดยมีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๑ คน และน้อยกว่า  
๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๓๗ คน  
  อาจารย์ต่างประเทศท่ีมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมดจ านวน ๔๕ คน ซึ่งมี
ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนน้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
  ผลงานของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล จ านวน ๓๖ ผลงาน เป็นผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ 
การวิจัยและการบริการวิชาการ จ านวน ๒๓ รางวัล ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จ านวน  
๑๓ รางวัล บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ ขออนุมัติเงินรางวัล ระดับนานาชาติ จ านวน  
๑๓๐ ผลงาน และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ขออนุมัติเงินรางวัล ระดับนานาชาติ จ านวน ๒๙ ผลงาน  
  ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
  โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม มีจ านวน ๑๗๔ โครงการ 
  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ด้วยตัวบ่งชี้หลัก ๑๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก ๔ ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับ ๗ ระดับ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา มีการประเมินในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA (นอกจาก
คณะแพทยศาสตร์ ที่ใช้เกณฑ์ WFME: World Federation of Medical Education ที่ใช้กับหลักสูตร
แพทยศาสตร์ทั่วประเทศ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๕.๖๑ และไม่ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๔.๓๙ (ไม่รวมหลักสูตรที่ของดรับและขอยกเลิกหลักสูตร) หลักสูตรเกือบทั้งหมดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การก ากับมาตรฐานหลักสูตรนั้น สาเหตุเนื่องจากจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่ครบตามเกณฑ์ 
คือ มีอาจารย์ลาออกระหว่างภาคการศึกษา หรือย้ายไปอยู่หลักสูตรอื่น และบางหลักสูตรผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ และบางหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรไม่ทัน 
ตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 
  โดยภาพรวมมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานมีแนวโน้มลดลง  
จากร้อยละ ๓๑.๗๘ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็น ร้อยละ ๑๓.๑๔ ๖.๑๑ และ ๔.๓๙ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ตามล าดับ ทั้งนี้ เพราะสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่เปิดหลักสูตรที่ไม่ได้
มาตรฐาน และมีคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง 
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตร อย่างไรก็ดี  
ยังพบว่ามีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากการลาออกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ส่วนมากอยู่ในระดับ ๓ และ ๔ ตามตัวบ่งชี้หลัก  
โดยเมื่อเทียบจากปีท่ีผ่านมามีพัฒนาการที่ดีข้ึน โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นดังนี้ 
  ๑) ระดับคะแนนเท่าเดิม จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ C.2 C.6 C.10 C.12 และ C.13 
  ๒) ระดับคะแนน เพ่ิมข้ึน ๑ คะแนน จ านวน ๙ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ C.1 C.3 C.4 C.5 C.11 S.1 
S.2 S.3 และ S.4 
  ๓) ระดับคะแนน เพ่ิมข้ึน ๒ คะแนน จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ C.7 C.8.1 C.8.2 และ C.9 
(ข้อมูลโดยรายละเอียดแสดงใน ด้านที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน หน้า ๕๗-๖๔) 
  การด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งหมด จ านวน ๓๓ ฉบับ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในประเทศ  
จ านวน ๒๓ ฉบับ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน ๑๖ โครงการ และเป็นความร่วมกับต่างประเทศ 
จ านวน ๑๐ ฉบับ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน ๗ โครงการ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการท้ังหมด ๓๕๓ ฉบับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑.๑ ข้อมูลเชิงลบ ให้เขียนค าอธิบายเพิ่มเติม เช่น ผลงานของนิสิตลดลง  
  ลดลงเนื่องจากสาเหตุใด 
 ๑.๒ ให้เพ่ิมเนื้อหาด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมในบทสรุป 
  ส าหรับผู้บริหาร เพ่ิมข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลการเปรียบเทียบกับ 
  สถาบันอื่น และให้เพ่ิมการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาการ 
  ของมหาวิทยาลัยโดยสภาวิชาการ  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและ 
  การแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว 
(๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๓ ภาษาท่ีใช้ ให้เลือกเป็น หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 ๒. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร  
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 ๓. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครอบคลุม มคอ. ๑ และ 
  ให้ครอบคลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว และ 
  ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน 
 ๔. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้เพ่ิมข้อมูลรายรับรายจ่าย 
  การคิดต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหลักสูตร 
 ๕. วิชาปฏิบัติการสอน ๑ ๒ ๓ และ ๔ จะฝึกสอนในแต่ละสาขาวิชาอย่างไรให้ระบุ 
 ๖. ให้น ากลยุทธ์การสอนตาม มคอ. ๑ มาใส่ในหมวดที่ ๔ กลยุทธ์การสอน 
  ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และให้น าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัดการเรียน 
  การสอนในหลักสูตร 
 ๗. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเนื้อหาเกี่ยวกับการทวนสอบ 
 ๘. การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๙. การเขียนชื่อวิชา ค าว่า “Teacher” บางจุดมี s บางจุดไม่มี s ให้ตรวจสอบให้ 
  สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๑๐. ค าอธิบายรายวิชา ค าว่า “แนวคิด” ใช้ค าภาษาอังกฤษว่า “Concepts” และ  
  “Principles” ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
 ๑๑. ขอให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรกต้องมีความรับผิดชอบหลัก  
 ๑๒. ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องตลอดทั้งเล่มหลักสูตร เช่น ตัวเลขในตาราง 
  หมายเลข ๓ ด้านที่ ๖ แต่ใส่ตัวเลขเป็นเลข ๕ 
 ๑๓. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค ์
ดังนี้ 
 ๑. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๒. มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนระหว่าง ๘ กลุ่มสาระกับสื่อ
เทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. สามารถสร้างและประยุกต์ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๔. มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา พัฒนา และเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 ๕. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน มีความสามารถในการ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๖ มีทักษะความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดบริการแนะแนว การประเมินทาง
จิตวิทยาและการปรึกษาตามความแตกต่างของผู้เรียน  
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 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๗ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๑  หน่วยกิต  
  ๑.๑ วชิาชีพครูบังคับ ๓๘ หน่วยกิต 
  ๑.๒ วชิาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๘๐  หน่วยกิต  
  ๒.๑ การสอนประถมศึกษา ๔๐ หน่วยกิต 
  ๒.๒ จิตวิทยาและการแนะแนว ๔๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา- 
 จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๒ ข้อให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
 ๒. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา 
  มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 
  การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๓. หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาการศึกษาขอให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่ง 
  ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 ๔. หมวดที่ ๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า มีปัญหานิสิตต่างชาติในการใช้ภาษาไทยหรือไม่ 
  กรณีรับนิสิตต่างชาติ ให้ระบุปัญหาด้วย 
 ๕. รายวิชา ๔๐๔๒๐๕๖๒ ให้เพ่ิมเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับการวิจัย 
 ๖. รายวิชา ๔๐๑๔๗๔๖๒ ภูมิปญัญาท้องถิ่นกับการศึกษา ขอให้พิจารณาทบทวน 
  ปรับค าอธิบายรายวิชา  



- ๑๕ - 

 ๗. ขอให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยและชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  
  เช่น วิชา ๔๐๐๓๙๑๖๒ ปฏิบตัิการสอน ๑ แต่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ เป็น  
  Teaching Practice III 
 ๘. ขอให้ตรวจสอบรหัสรายวิชาให้ถูกต้อง เนื่องจากมีรหัสรายวิชาซ้ าซ้อน 
 ๙. ตาราง Curriculum Mapping ด้านที่ ๖ มีจ านวน ๕ ข้อ แต่ผลการเรียนรู้ 
  ด้านที่ ๖ มีจ านวน ๓ ข้อ ข้อมูลจึงไม่สอดคล้องกัน ให้ตรวจสอบและปรับแก้ 
  ให้ถูกต้อง 
 ๑๐. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีองค์ประกอบให้ครบตามประกาศ 
  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจ านวนกรรมการต้องมีไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญ  
  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน (หากมีองค์การวิชาชีพให้มีผู้แทน  
  อย่างน้อย ๑ คน) 
  ๑๑. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
 ๓.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษา 
  ภาคปกติ จ านวน ๔๕ คน 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ  
จ านวน ๔๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๔๕ คน 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาอีกครั้งพร้อมเล่มหลักสูตร  



- ๑๖ - 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐  
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐ ซ่ึงวิทยาลัยฯ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
    ล าดับที่ ๑ จาก รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล เป็น ดร.รชฏ จันทร์น้อย 
เนื่องจาก รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ดร.รชฏ จันทร์น้อย 
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ล าดับที่ ๓ จาก ดร.กฤช จรินโท เป็น ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์ 
เนื่องจาก ดร.กฤช จรินโท ลาออกตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
   ล าดับที่ ๑  ดร.รชฏ  จันทร์น้อย 
   ล าดับที่ ๒  ผศ.ดร.สุชนนี  เมธิโยธิน 
   ล าดับที่ ๓  ดร.ชนิสรา  แก้วสวรรค์ 
   ล าดับที่ ๔  ผศ.ดร.ศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ 
   ล าดับที่ ๕  ผศ.ดร.บรรพต  วริุณราช 
   ล าดับที่ ๖  ผศ.ดร.ยอดยิ่ง  ธนทวี 
   ล าดับที่ ๗  ดร.ศุภสิทธิ์  เลิศบัวสิน 
   ล าดับที่ ๘  ดร.นนท์  สหายา 
   ล าดับที่ ๙  ดร.ธีทัต  ตรีศิริโชติ 
   ล าดับที่ ๑๐ ผศ.ดร.ระพีพร  ศรีจ าปา 
   ล าดับที่ ๑๑ ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง 
   ล าดับที่ ๑๒ ดร.นพดล  เดชประเสริฐ 
   ล าดับที่ ๑๓ ดร.ทักษญา  สง่าโยธิน 
   ล าดับที่ ๑๔ ดร.นุจรี  ภาคาสตัย์ 
   ล าดับที่ ๑๕ ดร.สุรัติ  สุพิชญางกูร 
   ล าดับที่ ๑๖ ดร.ช านาญ  งามมณีอุดม 
   ล าดับที่ ๑๗ ดร.ศุธาศิณี  สุศิวะ 
   ล าดับที่ ๑๘ ดร.ณภัคอร  ปุณยภาภัสสร 
   ล าดับที่ ๑๙ ดร.ศิริญญา  วิรุณราช 
   ล าดับที่ ๒๐ ดร.กชพร  นรมาตย์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์  



- ๑๗ - 

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

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
 ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. ให้ปรับแก้เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกัน  
  เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑ และล าดับที่ ๓  
  ให้ใช้หลักการเขียนให้เหมือนกัน 
 ๒. ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อประเทศ และตรวจสอบ 
  ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามรูปแบบ APA 
 ๓. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
  ๔.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐  
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐  
ซ่ึงวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
    ล าดับที่ ๑ จาก รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล เป็น ดร.รชฏ จันทร์น้อย 
เนื่องจาก รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ดร.รชฏ จันทร์น้อย 
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ล าดับที่ ๓ จาก ดร.กฤช จรินโท เป็น ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์ 
เนื่องจาก ดร.กฤช จรินโท ลาออกตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
   ล าดับที่ ๑  ดร.รชฏ  จันทร์น้อย 
   ล าดับที่ ๒  ผศ.ดร.สุชนนี  เมธิโยธิน 
   ล าดับที่ ๓  ดร.ชนิสรา  แก้วสวรรค์ 



- ๑๘ - 

   ล าดับที่ ๔  ผศ.ดร.ศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ 
   ล าดับที่ ๕  ผศ.ดร.บรรพต  วริุณราช 
   ล าดับที่ ๖  ผศ.ดร.ยอดยิ่ง  ธนทวี 
   ล าดับที่ ๗  ดร.ศุภสิทธิ์  เลิศบัวสิน 
   ล าดับที่ ๘  ดร.นนท์  สหายา 
   ล าดับที่ ๙  ดร.ธีทัต  ตรีศิริโชติ 
   ล าดับที่ ๑๐ ผศ.ดร.ระพีพร  ศรีจ าปา 
   ล าดับที่ ๑๑ ดร.ศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง 
   ล าดับที่ ๑๒ ดร.นพดล  เดชประเสริฐ 
   ล าดับที่ ๑๓ ดร.ทักษญา  สง่าโยธิน 
   ล าดับที่ ๑๔ ดร.นุจรี  ภาคาสตัย์ 
   ล าดับที่ ๑๕ ดร.สุรัติ  สุพิชญางกูร 
   ล าดับที่ ๑๖ ดร.ช านาญ  งามมณีอุดม 
   ล าดับที่ ๑๗ ดร.ศุธาศิณี  สุศิวะ 
   ล าดับที่ ๑๘ ดร.ณภัคอร  ปุณยภาภัสสร 
   ล าดับที่ ๑๙ ดร.ศิริญญา  วิรุณราช 
   ล าดับที่ ๒๐ ดร.กชพร  นรมาตย์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

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

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
 ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. ให้ปรับแก้เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกัน  
  เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑ และล าดับที่ ๓  
  ให้ใช้หลักการเขียนให้เหมือนกัน 
 ๒. ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อประเทศ และตรวจสอบ 
  ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามรูปแบบ APA 
 ๓. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 



- ๑๙ - 

  ๔.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ 
ซ่ึงคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๓ จาก ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ เป็น ดร.นพพล วีระนพนันท์ 
เนื่องจาก ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 
 ล าดับที่ ๕ จาก ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข เป็น ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล 
เนื่องจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๑๖๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กมุภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ โดยให้มีผล 
  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔  
  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๐ - 

  ๔.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๔ จาก อาจารย์ชาญชัย  พลตรี เป็น ดร.บัญชา  อริยะจรรยา 
เนื่องจาก อาจารย์ชาญชัย  พลตรี ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
 ล าดับที่ ๕ จาก ผศ.ธีรวัฒน์  สมสิริกาญจนคุณ เป็น ผศ.ดร.กฤษดา  ประสพชัยชนะ 
เนื่องจาก ผศ.ธีรวัฒน์  สมสิริกาญจนคุณ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

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

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยให้มีผล 
  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ 
  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๑ - 

  ๔.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ฉบับปี ๒๕๖๐ 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ฉบับปี ๒๕๖๐ ซ่ึงคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
    ล าดับที่ ๓  จาก ศ.พงศ์เดช  ไชยคุตร เป็น ดร.บุญชู  บุญลขิิตศิริ 
เนื่องจาก ศ.พงศ์เดช  ไชยคุตร หมดสัญญาจ้าง ตั้งแตว่ันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
   ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
    ล าดับที่ ๑ ศ.เกียรติคุณสุชาติ  เถาทอง 
    ล าดับที่ ๒ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง 
    ล าดับที่ ๓ ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ 
    ล าดับที่ ๔ ศ.ภรดี  พันธุภากร 
    ล าดับที่ ๕ ผศ.ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ 
    ล าดับที่ ๖ รศ.เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์ 
    ล าดับที่ ๗ รศ.ปิตวิรรธน์  สมไทย 
    ล าดับที่ ๘ ผศ.ดร.ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัต ิ
    ล าดับที่ ๙ ดร.รสา  สุนทรายุทธ 
    ล าดับที่ ๑๐ ดร.มียอง ซอ 
    ล าดับที่ ๑๑ ดร.โกวิทย์  ทะลิ   เพ่ิม 
    ล าดับที่ ๑๒ ดร.ศุภฤกษ์  คณิตวรานันท์ เพ่ิม 
    ล าดับที่ ๑๓ ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน  เพ่ิม 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๑๗.๑/ว๐๐๕๘  
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๑๖๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กมุภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  
 ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยให้มีผล 
  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๑๗.๑/ 
  ว๐๐๕๘ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกต คือ 
  อาจารย์ที่ขอเปลี่ยนแปลงเพ่ือมารับผิดชอบหลักสูตรยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
  จึงเสนอแนะให้ส่วนงานส่งเสริมให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ฉบับปี ๒๕๖๐ ซ่ึงคณะฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีการปรับเพ่ิมชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับ ดังนี้ 
   ล าดับที่ ๑ ศ.เกียรติคุณสุชาติ  เถาทอง 
   ล าดับที่ ๒ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง 
   ล าดับที่ ๓ ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ 
   ล าดับที่ ๔ ศ.ภรดี  พันธุภากร 
   ล าดับที่ ๕ ผศ.ดร.ภานุ  สรวยสุวรรณ 
   ล าดับที่ ๖ รศ.เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์ 
   ล าดับที่ ๗ รศ.ปิติวรรธน์  สมไทย 
   ล าดับที่ ๘ ผศ.ดร.ชัยยศ  วนิชวัฒนานุวัติ 
   ล าดับที่ ๙ ดร.รสา  สุนทรายุทธ 
   ล าดับที่ ๑๐ ดร.มียอง ซอ 
   ล าดับที่ ๑๑ ดร.โกวิทย์  ทะลิ  เพ่ิม 
   ล าดับที่ ๑๒ ดร.ศุภฤกษ์  คณิตวรานันท์ เพ่ิม 
   ล าดับที่ ๑๓ ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน  เพ่ิม 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์  
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่  
ศธ ๖๒๑๗.๑/ว๐๐๕๘ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๑๖๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กมุภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ฉบับปี ๒๕๖๐  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๑๗.๑/ 
  ว๐๐๕๘ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๖๐  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๖๐  
ซ่ึงคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑  จาก ศ.เกียรติคุณสันติ  เล็กสุขุม เป็น ดร.ชูศักดิ์  สุวิมลเสถียร 
เนื่องจาก ศ.เกียรติคุณสันติ  เล็กสุขุม หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑  ดร.ชูศักดิ์  สุวิมลเสถียร 
  ล าดับที่ ๒  ดร.มนัส  แก้วบูชา 
  ล าดับที่ ๓  ดร.ภูวษา  เรืองชวีิน 
  ล าดับที่ ๔  ศ.ภรดี  พันธุภากร 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  
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   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๑๗.๑/ว๐๐๕๘  
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๑๖๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กมุภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
 ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๖๐  
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ตามหนังสือเวียน 
  ที่ ศธ ๖๒๑๗.๑/ว๐๐๕๘ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการ 
  มีข้อสังเกต คือ อาจารย์ที่ขอเปลี่ยนแปลงเพ่ือมารับผิดชอบหลักสูตรยังไม่มี 
  ต าแหน่งทางวิชาการ จึงเสนอแนะให้ส่วนงานส่งเสริมให้อาจารย์ขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม  
   ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๖๐ 
ซ่ึงคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑  จาก ศ.เกียรติคุณสันติ  เล็กสุขุม เป็น ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน 
เนื่องจาก ศ.เกียรติคุณสันติ  เล็กสุขุม หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ล าดับที่ ๓  จาก รศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ เป็น ดร.ชูศักดิ์  สุวิมลเสถียร 
เนื่องจาก รศ.เทพศักดิ์  ทองนพคุณ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑  ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน 
  ล าดับที่ ๒  ดร.มนัส  แก้วบูชา 
  ล าดับที่ ๓  ดร.ชูศักดิ์  สุวิมลเสถียร 
  ล าดับที่ ๔  ศ.ภรดี  พันธุภากร 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๑๗.๑/ว๐๐๕๘  
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๑๖๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กมุภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ 
 วัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๖๐  
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ตามหนังสือเวียน  
  ทีศ่ธ ๖๒๑๗.๑/ว๐๐๕๘ วันที ่๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการ 
  มีข้อสังเกต คือ อาจารย์ที่ขอเปลี่ยนแปลงเพ่ือมารับผิดชอบหลักสูตรยังไม่มี 
  ต าแหน่งทางวิชาการ จึงเสนอแนะให้ส่วนงานส่งเสริมให้อาจารย์ขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๑.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่ เป็น รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส 
เนื่องจาก คณะสหเวชศาสตร์ มีการวางแผนการด าเนินการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่ 
และประสงค์ให้ ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๒. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑๐ และปรับรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และ
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๑ ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสต ิ
  ล าดับที่ ๒ รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส 
  ล าดับที่ ๓ ดร.สานิตา สิงห์สนั่น 
  ล าดับที่ ๔ ดร.จิรพร จรอนันต์ 
  ล าดับที่ ๕ ดร.พลาธิป ชูท้วม 
  ล าดับที่ ๖ ผศ.ดร.พรอนันต ์เกื้อไข่ 
  ล าดับที่ ๗ ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน 
  ล าดับที่ ๘ ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช 
  ล าดับที่ ๙ ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว 
  ล าดับที่ ๑๐ ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

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

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๑๖๗๐ 
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยให้มีผล 
  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙  
  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ งานบริหารวิชาการ 
  ๔.๒.๑ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๑  แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัย  
 ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

๑:๒๐ ๒๒ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเคม ี

๑:๒๐ ๓๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐  

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาจลุชีววทิยา 

๑:๒๐ ๑๔ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีวเคมี 

๑:๒๐ ๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีววิทยา 
 

๑:๒๐ ๑๙ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 

๑:๒๐ ๑๓ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

๑:๒๐ ๑๑ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส ์

๑:๒๐ ๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส์ประยุกต์ 

๑:๒๐ ๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวาริชศาสตร ์

๑:๒๐ ๑๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสถิติ 

๑:๒๐ ๘ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐  

รวม  ๑๔๘ ๖๘๐ ๖๘๐ ๖๘๐ ๖๘๐  

หมายเหตุ  ในแต่ละหลักสูตรแถวบนเป็นจ านวนนิสิตภาคปกติ และแถวล่างเป็นจ านวนนิสิตภาคพิเศษ 
 
  คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยยกเลิกการผลิตบัณฑิตจากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ และขอปรับเพ่ิม 
แผนการผลิตบัณฑิตเป็นการจัดการศึกษาภาคปกติแทน ดังตารางที่ ๒ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒ แผนการรับนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ขอปรับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เกณฑ์สัดส่วน
อาจารย์ประจ า

ต่อนิสิต 

จ านวนอาจารย์
ประจ า (คน) 

จ านวนการรับนิสิตภาค
ปกติปีการศึกษา ๒๕๖๒-

๒๕๖๕ (คน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

๑:๒๐ ๒๐ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเคม ี ๑:๒๐ ๓๑ ๘๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาจลุชีววทิยา ๑:๒๐ ๑๔ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีวเคมี 
 

๑:๒๐ ๑๒ ๖๐ 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
เกณฑ์สัดส่วน
อาจารย์ประจ า

ต่อนิสิต 

จ านวนอาจารย์
ประจ า (คน) 

จ านวนการรับนิสิตภาค
ปกติปีการศึกษา ๒๕๖๒-

๒๕๖๕ (คน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีววิทยา 

๑:๒๐ ๑๙ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑:๒๐ ๖ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

๑:๒๐ ๑๑ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส ์ ๑:๒๐ 

๒๓ 
๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส์ประยุกต์ 

๑:๒๐ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวาริชศาสตร ์ ๑:๒๐ ๑๖ ๖๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสถิติ ๑:๒๐ ๑๑ ๖๐ 

รวม ๑๖๓ ๖๘๐ 
 
ตารางท่ี ๓ ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์ 
และท่ีคณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 

เดิม ใหม่ 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ๑:๒๐ ๑:๒๐ ๒๐ 

๕๐ 
๖๐ 

๑๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเคม ี ๑:๒๐ ๑:๒๐ ๓๑ 

๖๐ 
๘๐ 

๒๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาจลุชีววทิยา ๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๔ 

๕๐ 
๖๐ 

๑๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีวเคมี ๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๒ 

๕๐ 
๖๐ 

๑๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีววิทยา ๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๙ 

๕๐ 
๖๐ 

๑๐ 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 

เดิม ใหม่ 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑:๒๐ ๑:๒๐ ๖ 

๕๐ 
๖๐ 

๑๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๑ 
๕๐ 

๖๐ 
๑๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส ์ ๑:๒๐ ๑:๒๐ 

๒๓ 

๕๐ 
๖๐ 

๑๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส์ประยุกต์ ๑:๒๐ ๑:๒๐ 

๕๐ 
๖๐ 

๑๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวาริชศาสตร ์ ๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๖ 

๕๐ 
๖๐ 

๑๐ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสถิติ ๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๑ 

๕๐ 
๖๐ 

๑๐ 
รวม   ๑๖๓ ๖๘๐ ๖๘๐ 

หมายเหตุ แผนการรับนิสิตเดิมในแต่ละหลักสูตรแถวบนเป็นจ านวนนิสิตภาคปกติ และแถวล่างเป็นจ านวน 
 นิสิตภาคพิเศษ 
 

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

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
 ๒๕๖๒-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
  ๒๕๖๒-๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๒.๒ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๑ แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัย  
 ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร ์

๑:๒๐ ๑๘ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐  

รวม 
 ๑๘ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐  

 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ (Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้ 

𝐹𝑇𝐸𝑆 =
𝑆𝐶𝐶𝐻

36
=
𝐶𝑋

36
 

จาก 
 

 เมื่อ X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
      C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยคณะ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๕ คน 
คิดเป็น FTES = ๓๐๐ วิชาเฉพาะในคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จ านวน ๙๓ หน่วยกิต 

300 =
93𝑋

36
 

 แทนค่าในสมการ            ได้ว่า X = ๑๑๖ คน 
 
ตารางท่ี ๒ แผนการรับนิสิตของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่ขอปรับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เกณฑ์สัดส่วน
อาจารย์ประจ า

ต่อนิสิต 

จ านวนอาจารย์
ประจ า (คน) 

จ านวนการรับนิสิตภาค
ปกติปีการศึกษา ๒๕๖๒-
๒๕๖๕ (จ านวนคนต่อปี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร ์

๑:๒๐ ๑๕ ๑๑๖ 

รวม ๑๕ ๑๑๖ 
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ตารางท่ี ๓ ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และท่ีคณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 

เดิม ใหม่ 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

(จ านวนคนต่อปี) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร ์

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๑๕ ๙๐ ๑๑๖ 

รวม   ๑๕ ๙๐ ๑๑๖ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
  ๒๕๖๒-๒๕๖๕ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ปรับตัวเลข 
  การรับนิสิตเป็น ๑๐๘ คน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๓๓ - 

  ๔.๒.๓ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษา 
   ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ท่ีจะขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร พบว่าหลักสูตรมีจุดที่ควรพัฒนาคือ ควรส่งเสริมให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพราะมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาจ านวนมาก  อีกท้ังจ านวนอาจารย์ที่ 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีจ านวนน้อย มีอาจารย์ที่หมดสัญญาจ้างและเกษียณอายุ ถึง ๓ คน จึงได้เสนอ 
แนวทางการบริหารหลักสูตรและแผนการบริหารนิสิตให้ส าเร็จการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ๑. ด าเนินการของดรับนิสิตใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ มีมติอนุมัติให้ 
งดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒. ก าหนดแผนการบริหารจัดการนิสิตที่ยังไมส่ าเร็จการศึกษาการศึกษา และ
ด าเนินการตามแผน  
 ๓. การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการเพ่ิมจ านวนอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เพ่ือให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพียงพอกับจ านวนนิสิต  
 เมื่อไดด้ าเนินการตามแนวทางการบริหารหลักสูตรและแผนการบริหารจัดการ
นิสิตที่ยังไมส่ าเร็จการศึกษาแล้ว ท าให้มีนิสิตส าเร็จการศึกษา หรือมีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/
ดุษฎีนิพนธ์มากยิ่งขึ้น อีกท้ังมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษาเพียงพอ ปัจจุบันยังมนีิสิต
คงค้าง จ านวน ๙๓ คน โดยแบง่เป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๖๓ คน และระดับปริญญาเอก จ านวน ๓๐ คน 
มีอาจารย์ที่ยังสามารถรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐ คน 
 คณะศึกษาศาสตร์จึงขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต (ประเภทไม่เต็มเวลา  
ไม่มีภาคฤดูร้อน เรียนเสาร์อาทิตย์ : ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) 

จ านวนรับเข้า/ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปีท่ี ๑ 
แผน ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รับจริง ๑๒ - - ๑๕ ๑๕ 

ปีท่ี ๒ 
แผน - ๑๕ - ๑๕ ๑๕ 

รับจริง - ๑๒ - - ๑๕ 
รวม ๑๒ ๑๒ - ๑๕ ๓๐ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - ๑๒ ๑๒ ๑๕ ๑๕ 
  



- ๓๔ - 

 แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า ๔๗ หนว่ยกิต (ประเภทเต็มเวลา  
ไม่มีภาคฤดูร้อน เรียนจันทร์-อาทิตย์ : ส าหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู) 

จ านวนรับเข้า/ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปีท่ี ๑ 
แผน ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

รับจริง ๒๒ - - ๑๕ ๑๕ 

ปีท่ี ๒ 
แผน - ๑๕ - ๒๕ ๒๕ 

รับจริง - ๒๑ - - ๑๕ 
รวม ๒๒ ๒๑ ๒๑ ๑๕ ๓๐ 

 

 ๒. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
จ านวนรับเข้า/ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปีท่ี ๑ 
แผน ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รับจริง - - - ๕ ๕ 

ปีท่ี ๒ 
แผน - ๑๕ - ๑๕ ๑๕ 

รับจริง - - - - ๕ 

ปีท่ี ๓ 
แผน - - - ๑๕ ๑๕ 

รับจริง - - - - - 
รวม - - - ๕ ๑๐ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ 
 

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

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ๓/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและ 
 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  - แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต (ประเภทไม่เต็มเวลา ไม่มีภาคฤดูร้อน  
    เรียนเสาร์อาทิตย์ : ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)  
    ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๕ คน 
  - แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า ๔๗ หน่วยกิต (ประเภทเต็มเวลา ไม่มีภาคฤดูร้อน  
    เรียนจันทร์-อาทิตย์ : ส าหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)  
    ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๕ คน 
 ๒. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕ คน 
  



- ๓๕ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๔ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้ 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ งดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ไว้ก่อน ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือให้วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดการศึกษานิสิตที่คงค้างในหลักสูตรให้เป็นไปตามสัดส่วน
ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ขอรายงานจ านวนนิสิตคงค้างในระบบในหลักสูตรบริหารธุรกิจ-
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีนิสิต
คงค้างในระบบงานทะเบียน ณ วันที่ ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

หลักสูตร 
จ านวนนิสิต 

ณ ๒๕ ก.พ.๖๒ 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาภายในเดือน 
มี.ค. – มิ.ย. ๖๒ 

จ านวนนิสิต
คงเหลือ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๓๐ ๑๒ ๑๘ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

๕ ๕ - 

 

 จากการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
และนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัยฯ ท าให้สัดส่วนของอาจารย์
ต่อนิสิตอยู่ในสัดส่วนที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สามารถจะเปิดรับนิสิตใหม่ได้ วิทยาลัยฯ  
จึงขออนุมัติการขอเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕ คน 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ๓/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

  



- ๓๖ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕ คน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์พิจารณาทบทวนความพร้อมในการจัดการศึกษาของ 
  หลักสูตรที่เสนอ โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๑.๒ ในกรณีที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   รวมถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรมีประสบการณ์และมีผลงานทางวิชาการ 
   ที่เผยแพรใ่นระดับนานาชาติ และแสดงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
 ๒. เมื่อปรับแก้ตามข้อสังเกตแล้วให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น. 
 

                        
 (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                   
      (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ)      (รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  กาสลัก) 
                     ผูช้่วยเลขานุการ                   ประธานกรรมการ 
                 ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


