
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 

วันอังคารที ่๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร    กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ไพทูล  แก้วหอม      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
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 ๑๖. นางสาววรรณา  แนบเชย      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 ๑๗. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๖. รองศาสตราจารย์เสกสรร  ตันยาภิรมย์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวลิ  จริตควร  บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒. อาจารย์ศุภฤทัย  อิฐงาม    สถาบันภาษา 
 ๓. ดร.บุญรอด  บุญเกิด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. ดร.สกุล  อ้นมา     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. แพทยห์ญิงรมร  แย้มประทุม   คณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. นายศักดิ์ชาย  มุกดาเสถียร    คณะแพทยศาสตร์ 
 ๙. นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย    คณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ทักษญา  สง่าโยธิน    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๑. นายไพรินทร์  ทองภาพ    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๒. นางสาววัชรี  ก าจัดโศรก    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
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 ๑๓. อาจารย์พิชญา  ชิโนดม    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
         และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๑๔. อาจารย์อัจจิมา  ศุภจริยาวัตร   โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
         และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๑๕. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข    กองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นายไพศาล  ริมชลา    กองบริการการศึกษา 
 ๑๗. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๑๙. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชาที่ข้ึนต้นด้วยค าว่า “วิเคราะห์” 
 ๒. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาสัมมนา เนื่องจากในหลักสูตรมีหลาย 
  รายวิชาที่เป็นรายวิชาสัมมนา 
 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 

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว  
จึงขอเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยมวีัตถุประสงค์ 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. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้แนบข้อมูลหลักฐานการส ารวจความต้องการเรียนในหลักสูตรของผู้เรียน 
  ไว้ในภาคผนวก 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๒ 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/)  

http://e-meeting.buu.ac.th/
http://e-meeting.buu.ac.th/
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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 การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวน ๗ คน และแผน ข จ านวน ๗ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๗ คน  
  และแผน ข จ านวน ๗ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๓ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและ 
  การแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว 
(๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
 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  
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 ๕. รายวิชา ๔๐๔๒๐๕๖๒ ให้เพ่ิมเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับการวิจัย 
 ๖. รายวิชา ๔๐๑๔๗๔๖๒ ภูมิปญัญาท้องถิ่นกับการศึกษา ขอให้พิจารณาทบทวน 
  ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 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 
 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีจิตส านึกในการท างานเพ่ือสังคม 
 ๒. มีความรอบรู้ในศาสตร์การสอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญ และ
สามารถบูรณาการความรู้ด้านจิตวิทยาและการแนะแนว เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาสาขาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว  
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๓. มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงได้อย่างสร้างสรรค์และ 
มีประสิทธิภาพ 
 ๔. มีความเป็นผู้น าทางปัญญา มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและใส่ใจสังคม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหา พัฒนา และเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน 
ทั้งในตนเอง ชุมชน และสังคม รู้คุณค่าและรักษ์ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 ๕. มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าข้อมูล และสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทันและเป็นระบบ มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และมีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๖ มีทักษะความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา จัดบริการแนะ
แนวการประเมินทางจิตวิทยาและการปรึกษาตามความแตกต่างของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  
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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  
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา- 
 จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์ขอถอนวาระ ที่ประชุมจึงมีมติให้ถอนวาระ 
 
 ๓.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ 
  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) 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันอังคารที่ 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 เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์ขอถอนวาระ ที่ประชุมจึงมีมติให้ถอนวาระ 
 
 ๓.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐ 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐ และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ปรับแก้เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกัน  
  เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑ และล าดับที่ ๓  
  ให้ใช้หลักการเขียนให้เหมือนกัน 
 ๒. ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อประเทศ และตรวจสอบ 
  ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามรูปแบบ APA 
 ๓. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐ ซ่ึงวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดงันี้ 
 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  
  ล าดับที่ ๓ จาก ดร.กฤช จรินโท เป็น ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์  
เนื่องจาก ดร.กฤช จรินโท ลาออกตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๔ เพ่ิม ผศ.ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



- ๑๐ - 

  ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 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 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 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) 
  



- ๑๑ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่ 
  วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐ 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐ และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ปรับแก้เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกัน  
  เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑ และล าดับที่ ๓  
  ให้ใช้หลักการเขียนให้เหมือนกัน 
 ๒. ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อประเทศ และตรวจสอบ 
  ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามรูปแบบ APA 
 ๓. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐ ซ่ึงวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดงันี้ 
 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  
  ล าดับที่ ๓ จาก ดร.กฤช จรินโท เป็น ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์  
เนื่องจาก ดร.กฤช จรินโท ลาออกตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๔ เพ่ิม ผศ.ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 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  



- ๑๒ - 

  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 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 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. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี ๒๕๖๐  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่ 
  วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๑๓ - 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายณัฐวุฒิ ลีลากนก 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๓๓๐๓-เภสัชกรรมคลินิก 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายณัฐวุฒิ ลีลากนก พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๑๒๘๙-๒๕๖๐ สงักัดส านักงานการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยวิธีปกต ิโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑ ปี ๒ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Clinical Pharmaceutical Sciences) ๒๕๖๐ The University of lowa,  USA. 
ภ.ม. (จุลชวีวิทยา)  ๒๕๕๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ภ.บ. (เภสชัศาสตร์)  ๒๕๕๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Leelakanok, N.,  Holcombe, A.L., Lund, B.C., Gu, X. & Schweizer, M.L. (2017).  
 Association between polypharmacy and death: A systematic review and meta- 
 analysis. Journal of the American Pharmacists Association, 57(6), 729-738. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Leelakanok, N. & D'Cunha, R.R. (2018). Association between polypharmacy and  
 dementia – A systematic review and meta-analysis. Aging and Mental Health, 1-10. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
  



- ๑๔ - 

เรื่องท่ี ๓  Leelakanok, N., D’Cunha, R.R., Sutamtewagul, G. & Schweizer, M.L. (2018).  
 A systematic review and meta-analysis of the association between vitamin  
 a intake, serum vitamin a, and risk of liver cancer. Nutrition and Health,  
 24(2), 121-131. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายณัฐวุฒิ ลีลากนก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ 
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่  
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายณัฐวุฒิ ลีลากนก พบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายณัฐวุฒิ ลีลากนก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
  ของ นายณัฐวุฒิ ลีลากนก โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๕ - 

  ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายอลงกต สิงห์โต 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๙๑-โภชนศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายอลงกต สิงห์โต พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๙๑๑๐๑ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๓ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพ่ือการพัฒนา) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Singhato, A., Booranasuksakul, U., Khongkhon, S. & Rueangsri, N. (2018).  
 Acceptability of a high protein snack using artificial sweeteners for people living  
 with HIV with oral problems. Current Research in Nutrition and Food Science,  
 6(3), 711-719. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  อลงกต สิงห์โต, อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล และนริศา เรืองศรี. (๒๕๖๑). ประสิทธิภาพของ  
 Therapeutic Lifestyle Change Diet เพ่ือส่งเสริมภาวะไขมันในเลือดในผู้ติดชื้อเอชไอวี.  
 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ๒๕(๑), ๙๓-๑๐๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
  



- ๑๖ - 

เรื่องท่ี ๓  อลงกต สิงห์โต, อรพิณท์ บรรจง และจินต์ จรูญรักษ์. (๒๕๖๐). ผลสัมฤทธิ์และการยอมรับของ 
 ผู้เรียนในการใช้สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ความรู้เรื่องการท านมถ่ัวเหลืองเสริมแคลเซียม.  
 วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๘(๑), ๔๑-๕๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องท่ี ๔  Singhato, A., Banjong, O. & Charoonruk, G. (2017). Effectiveness and acceptance  
 of the developed educational media on the application of a Thai ethnic snack,  
 Thong Pub, with calcium fortification. Journal of Ethnic Foods, 4(1), 58-63. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
 ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ของ นายอลงกต สิงห์โต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่  
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายอลงกต สิงห์โต พบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายอลงกต สิงห์โต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พบว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์  
  ของ นายอลงกต สิงห์โต โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๗ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายพัทรพงษ์ อาสนจินดา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๐๔-วิศวกรรมโยธา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายพัทรพงษ์ อาสนจินดา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๔๒๔-๒๕๕๑ สังกดัภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๗ เดือน 
   
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)  ๒๕๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  ๒๕๔๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ศุภชัย เชื้อเกตุ และพัทรพงษ์ อาสนจินดา. (๒๕๖๑). การศึกษาการจ าแนกประเภทและการหา 
 น้ าหนักของรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่จากความเครียดทางพลศาสตร์ของสะพานโดยใช้ 
 แบบจ าลองย่อส่วน. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๑๓(๒), ๑๑๑-๑๓๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
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เรื่องท่ี ๒  อธิวัฒน์ มณีรัตน์โรจน์ และพัทรพงษ์ อาสนจินดา. (๒๕๖๐). การทดสอบภาคสนามการหา 
 ความถี่ธรรมชาติของสะพานจากผลตอบสนองความเร่งของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล.  
 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๑๒(๒), ๙๘-๑๑๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายพัทรพงษ์ อาสนจินดา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่  
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายพัทรพงษ ์อาสนจินดา พบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายพัทรพงษ์ อาสนจินดา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  ของ นายพัทรพงษ์ อาสนจินดา โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๙ - 

  ๔.๑.๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๔๑-ชีววิทยา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขที่อัตรา ๗๐๔-๒๕๕๒ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๓ เดือน 
   
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (ชีววิทยา)   ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
วท.ม. (ชีววิทยา)   ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
วท.บ. (ชีววิทยา)   ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และไกรยศ แซ่ลิ้ม. (๒๕๖๒). คุณลักษณะของคุณภาพและอายุ 
 การเก็บรักษาของแคนตาลูปตัดแต่งพร้อมบริโภคท่ีผ่านการให้ความร้อนร่วมกับแคลเซียม 
 คลอไรด์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๗(๒), ๓๐๒-๓๑๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และไกรยศ แซ่ลิ้ม. (๒๕๖๑). คุณภาพทางกายภาพ เคมี และ 
 ปริมาณของจุลินทรีย์ของแคนตาลูปตัดแต่งในจังหวัดสระแก้ว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร,  
 ๔๙(๑)(พิเศษ), ๔๖๘-๔๗๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
  



- ๒๐ - 

เรื่องท่ี ๓  กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และประทีป อูปแก้ว. (๒๕๖๑). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ 
 สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดของอ้อยด าพ้ืนเมืองส าหรับพัฒนาเป็นพืชอาหารสัตว์.  
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๙(๒)(พิเศษ), ๑๓๗-๑๔๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 

เรื่องท่ี ๔  ณัฐณชิา ทวีแสง และกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ. (๒๕๖๑). การทดแทนแป้งสาลีบางส่วน 
 ด้วยแป้งถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ ๑ ในคุกกี้. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  
 ๒๖(๗), ๑๒๒๒-๑๒๓๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๕  จักรพงษ ์รัตตะมณี และกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ. (๒๕๖๑). พรรณไม้ดอกไม้ประดับพ้ืนเมือง 
 ในพ้ืนที่ป่าของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร,  
 ๔๙(๑)(พิเศษ), ๒๘๔-๒๘๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๖  กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และจักรพงษ์ รัตตะมณี. (๒๕๕๙). การคัดเลือกกุหลาบร้อยมาลัย 
 ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า.  วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ๓ (ฉบับพิเศษ II),  
 M๐๗, ๑-๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๗  ไกรยศ แซ่ลิ้ม และกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ. (๒๕๕๙). ผลของการใช้สารละลายแคลเซียม 
 คลอไรด์ต่อคุณภาพของแคนตาลูปตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา.  
 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ๓ (ฉบับพิเศษ I), M๐๗, ๖๖-๗๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
  



- ๒๑ - 

เรื่องท่ี ๘  ขวัญใจ หรูพิทักษ์, กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และณัฐณิชา ทวีแสง. (๒๕๕๙). ศึกษาการ 
 เจริญเติบโตและการพัฒนาของถั่วฝักยาวสีม่วงพันธุ์สิรินธรเบอร์ ๑ ที่ปลูกช่วงต้นฝนใน 
 จังหวัดสระแก้ว. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ๓ (ฉบับพิเศษ III), M๐๔, ๘-๑๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐ 
 

เรื่องท่ี ๙  Lueangprasert, K. (2015). Oven Heat and Hot Water Treatments: A Comparison  
 Study of Heat Treatments for Improvement of Sun Sweet Cantaloupe Melon  
 Quality. In Proceedings of Global Engineering & Applied Science Conference  
 (GEASC). (pp.791-798). Tokyo. Japan. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๑๐ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ. (๒๕๕๘). ผลของการให้ความร้อนในรูปแบบต่าง ๆ  
 ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลแคนตาลูป. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ๓๓(๑)(พิเศษ),  
 ๔๐๙-๔๑๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๑๑ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ. (๒๕๕๘). ผลของขนาดการตัดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ 
 แคนตาลูปตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๖(๓/๑) 
 (พิเศษ), ๒๗๑-๒๗๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๑๒ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และรัชนี พุทธา. (๒๕๕๘). ผลของช่วงอายุของใบต่อการ 
 เปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของชิโครี่ใบระหว่างการเก็บรักษา.  
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๖(๓/๑)(พิเศษ), ๑๓๗-๑๔๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
  



- ๒๒ - 

เรื่องท่ี ๑๓ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และสมคิด ใจตรง. (๒๕๕๗). ผลของการให้ความร้อนร่วมกับการแช่ 
 ในสารละลายเกลือแคลเซียมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลเมลอนพันธุ์ซันสวีทระหว่าง 
 การเก็บรักษา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๕(๓/๑)(พิเศษ), ๒๒๕-๒๒๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 

เรื่องท่ี ๑๔ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ, สมคิด ใจตรง และ สุรภี สังวรณ์. (๒๕๕๗). ผลของการให้ 
 ความร้อนต่อคุณภาพของผลเมลอนพันธุ์ซันสวีทในจังหวัดสระแก้วระหว่างการเก็บรักษา.  
 แก่นเกษตร, ๔๒(๓)(พิเศษ), ๓๙-๔๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควร
ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา โดยวธิีปกติแล้ว เมื่อวันที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ พบว่ามคีวามถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา  
  ของ นางสาวกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ โดยมอบกองบริการการศึกษาแจ้งผู้ขอก าหนดต าแหน่งให้คัดเลือก 
  เฉพาะผลงานทีเ่ป็นผู้ด าเนินการหลักและผลงานที่มีสัดส่วนการวิจัยไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ ๕๐ 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามมติแล้ว น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  ทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๒.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๒๔๔ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน ๑,๒๔๔ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปริญญาตรี 435 424 859 

ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ) 21 - 21 
ปริญญาโท 59 225 284 
ปริญญาเอก 69 11 80 

  รวม 584 660 1,244 
          ข้อมูลวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระดบัปริญญาตรี 
 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 127  1  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

10   ตามหนังสือที ่
ศธ 6203.1/0120 
ลงวันที่ 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

การท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2554 
6   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

5   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

7   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

14  1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6   ตามหนังสือที ่
ศธ 6203.1/0120 
ลงวันที่ 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2559 
32   

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 13   
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 31   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

3   

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 1    
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

1   ตามหนังสือที ่ศธ 6204.1/052 
ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2   ตามหนังสือที ่ศธ 6234/0007 
ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 8    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี
ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

8   ตามหนังสือที ่ศธ 6231/0085 
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6231/1050 
ลงวันที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2561, 
ศธ 6231/0731 
ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561, 
ศธ 6231/0933 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
คณะพยาบาลศาสตร์ 3    
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

3   ตามหนังสือที ่ศธ 6206/00168 
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 7    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

1   ตามหนังสือที ่ศธ 6209/0039 
ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

6   

คณะเภสัชศาสตร์ 83 6 18  
หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 
 

79 6 18 ตามหนังสือที ่ศธ 6208/0187 
ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 

4    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  47 14 8  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

9   ตามหนังสือที ่ศธ 6210/1273 
ลงวันที่ 11 ตลุาคม พ.ศ. 2561, 
ศธ 6210/101 
ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

7 2 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

17 8 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4 1  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

5 3 2 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 190 36 29  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

1   ตามหนังสือที ่ศธ 6211/0047 
ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6211/0017 
ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 2   
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คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

73 26 13  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

109 10 16 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 5   
คณะโลจิสตกิส ์ 80 7   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหวา่ง
ประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 255๓ 

39 7  ตามหนังสือที ่ศธ 6212/485 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 
ศธ 6212/309  
ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6212/148 
ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562, 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหวา่ง
ประเทศและการจัดการโลจิสตกิส์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

18   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

3   ศธ 6212/3770 
ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6212/3726 
ลงวันที่ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2561, 
ศธ 6212/3581  
ลงวันที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2561, 
ศธ 6212/3501 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 
ศธ 6212/3253 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 
ศธ 6212/3302 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 
ศธ 6212/3336 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 
ศธ 6212/2565 
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561, 
ศธ 6212/3079 
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
(5 ปี) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2548 

1   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
(5 ปี) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 

17   

คณะวิทยาการสารสนเทศ 34    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

8   ตามหนังสือที ่
ศธ 6213.2/605 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 
ศธ 6213.2/564  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

14   



- ๒๗ - 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

12   ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561, 
ศธ 6213.2/580 
ลงวันที่ 22 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ 9    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1   ตามหนังสือที ่
ศธ 6214/0103 
ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
1   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกสป์ระยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2   

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1    
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
ทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1   ตามหนังสือที ่ศธ 6215/0043 
ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 5    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 1   ตามหนังสือที ่ศธ 6232/0091  

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2   ศธ 6232/0092 
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2   ศธ 6232/1056 
ลงวันที่ 24 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

2   ตามหนังสือที ่ศธ 6235/0073 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 
ศธ 6235/0072 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 
ศธ 6235/0020 
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

13   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

4   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

4   



- ๒๘ - 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

24    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

2   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 89    
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 1   ตามหนังสือที ่

ศธ 6216/150 
ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6216/173  
ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6216/231 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 
ศธ 6216/230  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 
ศธ 6216/156 
ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6216/2374 
ลงวันที่ 26 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

15   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
วิศวกรรมเคร่ืองกล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

21   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

17   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

1   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

17   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

17   

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14    
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิากราฟิกอาร์ต 
และกราฟิกมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

2   ตามหนังสือที ่ศธ 6217.1/0078 
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6217.1/0075 
ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6217.1/049 
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6217.1/973 
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรีและ
การแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

5   

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานิเทศศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

4   

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาออกแบบ 
เซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1   

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจติรกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

2   

คณะศึกษาศาสตร์ 32    
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 

1   ตามหนังสือที ่ศธ 6218/0149 
ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0259 
ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2   

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

11   



- ๒๙ - 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

17    

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชา 
การสอนนาฏยสังคีต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1   

คณะสหเวชศาสตร์ 2    
หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

1   ตามหนังสือที ่
ศธ 6220/0079  
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
1   

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 11    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภยั หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 

2   ตามหนังสือที ่
ศธ 6219/0077 
ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6219/0053 
ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6   

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสุขภาพชุมชน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2553 

3   

คณะอัญมณี 12    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4   ตามหนังสือที ่ศธ 6233/0057  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1    ศธ 6233/0040 
ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562, 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการออกแบบ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

7   ศธ 6233/0037 
ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6233/0572  
ลงวันที่ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2561, 
ศธ 6233/0525 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 
ศธ 6233/0516  
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 
ศธ 6233/0508 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 
ศธ 6233/0464 
ลงวันที่ 30 ตลุาคม พ.ศ. 2561, 
ศธ 6233/0463 



- ๓๐ - 

คณะ/หลักสตูร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
ลงวันที่ 30 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
ศธ 6233/0492 
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1 1   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

1 1  ตามหนังสือที ่ศธ 6236/0011  
ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยนานาชาติ 52 9 3  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
บริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

6   ตามหนังสือที ่ศธ 6222/0167  
ลงวันที่ 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562, 
ศธ 6222/0146 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเทียวและการโรงแรมนานาชาติ  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4 1  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 
ศธ 6222/0131 
ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6222/0049 
ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562, 
ศธ 6222/1493 
ลงวันที่ 8 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

14 2 1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

23 4 1 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

5 2 1 

รวมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 859 73 59  
สถาบันสมทบ     
สถาบันสมทบจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 17 0 0  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 
(5 ปี) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 

6   ตามหนังสือที ่ศธ 6212/486  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (5 ปี) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

11   

สถาบันสมทบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก 

2    

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

2   ตามหนังสือที ่ศธ 6219/1039 
ลงวันที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

สถาบันสมทบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

2    

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

2   ตามหนังสือที่ ศธ 6219/1038 
ลงวันที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

รวมระดับปริญญาตรี สถาบันสมทบ 21 0 0  



- ๓๑ - 

แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระดบับัณฑติศึกษา 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 5 11 16     0   
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิา 
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

3  3     0 ตามหนังสือที ่
ศธ 6203.1/0120 
ลงวันที่ 21 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2562 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิา 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

1 1 2     0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558 

1 6 7     0 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

 2 2     0 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

 2 2     0 

คณะพยาบาลศาสตร์ 11 1 12     0   
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 

5 1 5     0 ศธ 6206/00421 
ลงวันที่ 12 มนีาคม 
พ.ศ. 2562 
ศธ 6206/00174 
ลงวันที่ 30 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6206/00176 
ลงวันที่ 30 มกราคม 
พ.ศ. 2562 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3  3     0 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2554 

2  2     0 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผูสู้งอายุ หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

1  1     0 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 1 2     0   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

1 1 2     0 ตามหนังสือที ่
ศธ 6210/1518 
ลงวันที่ 18 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6210/0202 
ลงวันที่ 22กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2562 
 
 
 
 



- ๓๒ - 

 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 38 40   4  4   
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวชิายทุธศาสตร์และความมั่นคง  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

  0   3  3 ตามหนังสือที ่
ศธ 6211/0086 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6211/0102 
ลงวันที่ 14 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2562 
  
  
  
  
  
  
  
  

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
การบริหารจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

  0   1  1 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

 13 13     0 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1  1     0 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 1 1     0 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 9 9     0 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิายทุธศาสตร์และความมั่นคง  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

1 7 8     0 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
การบริหารจัดการ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 

 2 2     0 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 6 6     0 

คณะโลจิสตกิส ์ 1 6 7 1    1   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  0 1    1 ตามหนังสือที ่
ศธ 6212/2654 
ลงวันที่ 9 ตลุาคม 
พ.ศ. 2561 
ศธ 6212/3774 
ลงวันที่ 3 มกราคม  
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6212/310 
ลงวันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1 6 7     0 



- ๓๓ - 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 2  2   1  1   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  0   1  1 ตามหนังสือที ่ 
ศธ 6213.2/058 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2562,  
ศธ 6213.2/046 
ลงวันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6213.2/047 
ลงวันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2558 

2  2     0 

คณะวิทยาศาสตร์ 23  23   3  3   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  0   3  3 ตามหนังสือที ่
ศธ 6214/0347 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6214/0315 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6214/0275 
ลงวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6214/0265 
ลงวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6214/0264 
ลงวันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2562 
ศธ 6214/0104 
ลงวันที่ 11 มกราคม 
พ.ศ. 2562 
ศธ 6214/0075 
ลงวันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ. 2562 
ศธ 6214/0002 
ลงวันที่ 2 มกราคม  
พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

5  5     0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

3  3     0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา 
เคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1  1     0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
ชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554 

5  5     0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
ชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559 

1  1     0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา 
วาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3  3     0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1  1     0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1  1     0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3  3     0 



- ๓๔ - 

 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

 

        ศธ 6214/0003 
ลงวันที่ 2 มกราคม 
พ.ศ. 2562 
ศธ 6214/3162 
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 
ศธ 6214/3167 
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561 
ศธ 6214/2862 
ลงวันที่ 9 ตลุาคม 
พ.ศ. 2561 
ศธ 6214/2946 
ลงวันที่ 19 ตลุาคม  
พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   0   2  2   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  0   2  2 ตามหนังสือที ่ 
ศธ 6215/0144 
ลงวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2562  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 7 12     0   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการจัดการงานวิศวกรรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 3 3     0 ตามหนังสือที ่
ศธ 6216/146 
ลงวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2562 
ศธ 6216/073 
ลงวันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2562 
ศธ 6216/2593 
ลงวันที่ 7 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 
ศธ 6216/2332 
ลงวันที่ 16 ตลุาคม พ.ศ. 
2561 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 2 2     0 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยวีิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

 1 1     0 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

3  3     0 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

1 1 2     0 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

1  1     0 



- ๓๕ - 

 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1  1   5  5   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

  0   1  1 ตามหนังสือที ่
ศธ 6217.1/0055 
ลงวันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศลิป์
และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

  0   4  4 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

1  1     0 

คณะศึกษาศาสตร์ 30 41 71 1  20  21   
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

  0   4  4 ตามหนังสือที ่
ศธ 6218/0319 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0349 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0316 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0317 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0318 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0320 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0321 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0265 
ลงวันที่ 30 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0250 
 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  0   4  4 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสตูรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

  0 1    1 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
และการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

  0   1  1 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
จิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

  0   1  1 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 

  0   1  1 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล
และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

  0   5  5 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณทติ สาขาวิชาการศึกษา
และการพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 

  0   4  4 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

8 23 31     0 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

2 17 19     0 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาการสอน
คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

1  1     0 



- ๓๖ - 

 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1  1     0 ลงวันที่ 28 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0251 
ลงวันที่ 28 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0173 
ลงวันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
 ศธ 6218/0125 
ลงวันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/126 
ลงวันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0084 
ลงวันที่ 11 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0085 
ลงวันที่ 11 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0148 
ลงวันที่ 21 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/0019 
ลงวันที่ 4 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6218/3331 
ลงวันที่ 27 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6218/3332 
ลงวันที่ 27 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6218/3333 
ลงวันที่ 27 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561, 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาการสอน
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

7  7     0 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาการสอน
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

4  4     0 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

1  1     0 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตร
และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2  2     0 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตร
และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1  1     0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา 
สมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

2  2     0 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา 
การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1 1 2     0 



- ๓๗ - 

 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

 

        ศธ 6218/3105 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6218/3106 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6218/3104 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6218/2672 
ลงวันที่ 18 ตลุาคม 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6218/2705 
ลงวันที่ 22 ตลุาคม 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6218/2704 
ลงวันที่ 22 ตลุาคม 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6218/2939 
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6218/2937 
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6218/2903 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 4  4     0   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาการสร้างเสริมสุขภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2  2     0 ตามหนังสือที ่
ศธ 6219/1161 
ลงวันที่ 4 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6219/1146 
ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

2  2     0 



- ๓๘ - 

 

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 4 14 18   4  4   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2552 

  0   3  3 ตามหนังสือที ่
ศธ 6221/065 
ลงวันที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6221.2/1269 
ลงวันที่ 19 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6221.2/1128 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561, 
ศธ 6221.2/942 
ลงวันที่ 26 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

  0   1  1 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

2  2     0 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2 14 16     0 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 4 67 71   6  6   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

 2 2     0 ตามหนังสือที ่
ศธ 6223/0067 
ลงวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ. 2562, 
ศธ 6223/3294 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 
  
  
   
  
  
  
  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

 2 2     0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิา 
การจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

4 4 8     0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

 14 14     0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิา 
การบัญชบีริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 2 2     0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิา 
การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ 
ของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 4 4     0 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556 

  0   2  2 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

  0   2  2 



- ๓๙ - 

 
 

 

 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๒๔๔ คน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับ 
  บัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  จ านวน ๑,๒๔๔ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

คณะ/หลักสตูร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
องค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  0   2  2 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ ส าหรับผูบ้ริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 36 36     0 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ ส าหรับผูบ้ริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

 3 3     0 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 5  5   33  33   
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 

  0   9  9 ตามหนังสือที ่
ศธ 6224/0176 
ลงวันที่ 18 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2562 
ศธ 6224/1469 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 
  
  
  

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2551 

  0   22  22 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา 
การวิจัยและสถิติทางวทิยาการปัญญา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 

5  5     0 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและ
เทคโนโลยทีางวิทยาการปัญญา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2551 

  0   2  2 

รวมระดับบัณฑติศึกษา 98 186 284 2 0 78 0 80   



- ๔๐ - 

 ๔.๓ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๓.๑ การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการระบุสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยใน ข้อ ๔ ของประกาศกล่าว
ไว้ว่า “กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยไม่ระบุ
สาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญของ 
ผู้นั้นอย่างแท้จริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่ถือเป็นการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุ
ที่ต้องก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ” และ ข้อ ๕ ของประกาศกล่าวไว้ว่า “กรณีท่ีผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา  
ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้” ในการนี้  
มีผู้ประสงค์ที่จะเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว เพ่ิมเติม จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชา
เดิม 

สาขาวิชา 
ตามบัญชีรายชื่อ 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ การจัดการ ๖๘๐๒-บริหารธรุกิจ 
๖๘๐๒๐๓-การจดัการ 
เชิงกลยุทธ์ 

 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๓.๒ การก าหนดมาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับเข้าศึกษาต่อ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามที ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการก าหนดมาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมอบให้บัณฑิตวิทยาลัย
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ และศึกษาถึงแนวทางการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานในการทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในแก่ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้สรุปแนวทางการก าหนดมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
ส าหรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมหารือกับสถาบันภาษา เพื่อรวบรวมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาแนวทางก าหนดมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษและการก าหนดรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 



- ๔๑ - 

 ระดับปริญญาโท  
 

มาตรฐาน 
ผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษส าหรับ
เข้าศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ 

ที่ใช้อยู ่
ในปัจจุบนั 

(ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  
ส าหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  

๑. เกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
ที่ขอปรับแก้ใหม่ 

๒. กรณีทีผ่ลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ ๑ 

เรียน ๑ รายวิชา เรียน ๒ รายวิชา 
BUU-GET ๕๐ ขึ้นไป ๕๐ ขึ้นไป ๔๐ ขึ้นไป ๓๐ ขึ้นไป 
IELTS ๔.๕ ขึ้นไป ๔.๕ ขึ้นไป ๔.๐ ขึ้นไป ๓.๕ ขึ้นไป 
TOEFL iBT ๔๒ ขึ้นไป ๔๒ ขึ้นไป ๓๖ - ๔๑ ๓๐ - ๓๕ 
CU-TEP ๔๕ ขึ้นไป ๔๕ ขึ้นไป ๓๗ - ๔๔ ๓๐ - ๓๖ 
ข้อก าหนดเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม 

- - Academic Reading 
and Writing 1 

๑. Introduction to 
Academic Reading 
and Writing 
๒. Academic Reading 
and Writing 1 

 

หมายเหตุ ๑. กรณีเรียนรายวิชา นิสิตต้องสอบผ่านรายวิชาก่อนส าเร็จการศึกษา  
  ๒. นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น  
หน่วยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ นอกเหนือจากค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรเหมาจ่าย  
 

 ระดับปริญญาเอก  
 

มาตรฐาน 
ผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษส าหรับ
เข้าศึกษาต่อ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั 

(ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้เข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา  

๑. เกณฑ์
ภาษาอังกฤษ 

ที่ขอปรับแก้ใหม่ 

๒. กรณีทีผ่ลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ ๑ 

เรียน ๑ รายวิชา เรียน ๒ รายวิชา 
BUU-GET ๖๐ ขึ้นไป ๖๐ ขึ้นไป ๕๕ ขึ้นไป ๔๕ ขึ้นไป 
IELTS ๕.๕ ขึ้นไป ๕.๐ ขึ้นไป ๔.๕ ขึ้นไป ๔.๐ ขึ้นไป 
TOEFL iBT ๕๗ ขึ้นไป ๔๙ ขึ้นไป ๔๒ - ๔๘ ๓๖ - ๔๑ 
CU-TEP ๖๕ ขึ้นไป ๕๕ ขึ้นไป ๔๕ - ๕๔ ๓๗ – ๔๔  
ข้อก าหนดเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม 

- - Academic Reading 
and Writing 2 

๑. Academic Reading 
and Writing 2 
๒. Academic Reading 
and Writing 3 

 

หมายเหตุ ๑. กรณีเรียนรายวิชา นิสิตต้องสอบผ่านรายวิชาก่อนส าเร็จการศึกษา   
  ๒. นิสิตต้องช าระค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้น  
หน่วยกิตละ ๑,๕๐๐ บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ นอกเหนือจากค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรเหมาจ่าย  



- ๔๒ - 

ประเด็นที่เสนอ เพ่ือพิจารณา มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ระดับปริญญาโท ในการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรไม่ต้องยื่นผลคะแนน 
   ภาษาอังกฤษ แต่ก่อนส าเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ Exit-Exam ดังนี้ 
    

มาตรฐานผลการทดสอบภาษาองักฤษ 
เกณฑ์ Exit - Exam  

เพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
BUU-GET ๕๐ ขึ้นไป 
IELTS ๔.๕ ขึ้นไป 
TOEFL iBT ๔๒ ขึ้นไป 
CU-TEP ๔๕ ขึ้นไป 

   ทั้งนี้ ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณา การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
   เพ่ือเพ่ิมทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนิสิตตามความเหมาะสม 
  ๒. ระดับปริญญาเอก ก าหนดเกณฑ์ระดับคะแนนภาษาอังกฤษเพ่ือรับนิสิตเข้าศึกษา 
   เท่ากับคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ Exit-Exam ระดับปริญญาโท ดังนี้ 
 

มาตรฐานผลการทดสอบภาษาองักฤษ 
เกณฑ์ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
BUU-GET ๕๐ ขึ้นไป 
IELTS ๔.๕ ขึ้นไป 
TOEFL iBT ๔๒ ขึ้นไป 
CU-TEP ๔๕ ขึ้นไป 

   ทั้งนี้ ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณา การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
   เพ่ือเพ่ิมทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนิสิตตามความเหมาะสม 
  ๓. ให้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวกับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 ๔.๔ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๔.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
   สมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผลคือ  
ด้วยสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลมาสู่การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศของหลากหลายมิติ 
ท าให้แต่ละประเทศต่างมุ่งเน้นในการค้นหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงตั้งแต่การเตรียมความพร้อม 
ในการก าหนดการเปลี่ยนแปลงของระดับประเทศในระยะยาวทั้งโครงสร้างที่เก่ียวข้องแบบบูรณาการ
เช่นเดียวกับประเทศไทย การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศท่ีเป็นมิติที่ส าคัญ
ต่อการสามารถสร้างการเติบโตให้แก่ประเทศสะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะส าหรับช่วงเปลี่ยนผ่าน  



- ๔๓ - 

จ าเป็นต้องผลิตมหาบัณฑิตออกไปสู่ตลาดแรงงานในความต้องการของตลาด และพัฒนาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมของนักบริหาร นักวิชาการ ผู้ประกอบการอาชีพเป็นผู้น าร่องในการจัดท าแผนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ด้านพัฒนาองค์กรที่น าไปสู่การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 
ผ่านการจัดท ากลยุทธ์องค์กรสู่ความส าเร็จ และการประเมินศักยภาพของบุคลากรที่สะท้อนการมีสินทรัพย์ 
ที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ทางความคิดทางการบริหาร ดังนั้น วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จึงท าการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรก้าวทันต่อบริบท 
การเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและระดับสากล โดยน าองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติแต่ละรายวิชา
ที่ปรับปรุงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒    ๔๕ หน่วยกิต  
 แผน ข  ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต  
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
  วิชาบังคับ  ๓๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
 แผน ข 
  วิชาบังคับ  ๓๓ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์    ๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

 
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหสับดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นที่เสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 
 องค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
  การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ ปรัชญาของหลักสูตร ขอให้ปรับโดยให้มุ่งเน้นไปทีม่หาบัณฑิต 
   จะมีความรู้ ความสามารถระดับสูง และความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาอย่างไร 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ขอให้ปรับให้กระชับชัดเจน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับสาขาวิชา ครอบคลุมและสอดคล้องกับผลการ 
   เรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่หลักสูตรก าหนด และสอดคล้องตาม 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ข้อ ๔ (๑) มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน โดยไม่ต้องแยกแผน ก แผน ข 
   และปรับแก้ค าว่า “ศาสตร์พระมหากษัตริย์” เป็น “ศาสตร์พระราชา” 
  ๑.๔ ขอให้แนบบทวิเคราะห์ ประเมินสภาพปัญหาที่ได้พบมาของหลักสูตรฯ 
   ไว้ในภาคผนวก 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๖ ปี  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
หลักสูตรให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิต คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนชุมชน  
มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๕๕  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ๒๑๙ หน่วยกิต 
 ๑) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์ ๒๐๓  หน่วยกิต  
 ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะ   ๑๖  หน่วยกิต  
 ที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพ 
 ตามความสนใจของผู้เรียน 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)  
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๗/ว๐๐๐๐๓  
ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือที ่ศธ ๖๒๐๗/๐๐๑๖๔  
ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๔ ขอให้ระบุให้ชัดเจน กรณีรับนิสิตต่างชาติ นิสิตต้องใช้ภาษาไทยได้ดี 
 ๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ ขอให้ระบุรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นข้อ ๙.๑ และ 
  เพ่ิมข้อ ๙.๒ เป็นรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๓. หมวดที่ ๒ ปรัชญาของหลักสูตร ให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางทะเล 
 ๔. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เขียนเป็น Outcomes Base Education  
  (OBE) ๖ ข้อ และให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางทะเล  
 ๕. หมวดที่ ๒ แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ขอให้ระบุสิ่งที่ต้องการจะพัฒนา 
  เพ่ิมเติมหรือปรับแกจ้ากหลักสูตรเดิมที่ได้ออกแบบไว้ เช่น เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ 
  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖. การก าหนดจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ขอให้ก าหนดให้สอดคล้องกับ Curriculum  
  Mapping เช่น รายวิชา ๕๙๐๔๐๔๖๓ ศัลยศาสตร์หัตถการ ๑ ๓ (๐-๙-๓) เป็นวิชา 
  ปฏิบัติการทีไ่ม่มีชั่วโมงบรรยาย แต่ในตาราง Curriculum Mapping มีการวัดผลการ 
  เรียนรู้ทางด้านความรู้ จึงขอให้ปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้มีจ านวนชั่วโมงบรรยายด้วย  
  โดยให้ตรวจสอบและปรับแก้ในทุกรายวิชาที่มีลักษณะเดียวกัน 
 ๗. นโยบายการตัดสินผลการเรียน ขอให้จัดท าเป็นประกาศเพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัย 
  ที่ไม่ใช่ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
  ๔.๔.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ 
   บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจเสนอหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ 
มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับ   
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ความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น โดยปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความถูกต้อง 
กับข้อมูลที่เป็นจริงในสภาพปัจจุบัน ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน 
ของรายวิชา จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน าทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด  
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาพร้อมที่จะประกอบ 
อาชีพ สามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ   ๘๗ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาบังคับ ๖๑  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๖  หน่วยกิต  
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันศุกร์ที ่๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตสระแก้ว โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ปรัชญาของหลักสูตร ขอให้ปรับโดยไม่ต้องระบุเฉพาะเขต 
   เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ชายแดน แต่ควรระบุถึงพ้ืนที่ทั่วไปด้วย 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ แผนการพัฒนาปรับปรุง ขอให้มีแผนพัฒนาอาจารย์ โดยส่งเสริมให้ 
   อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
  ๑.๓ ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของ 
   ข้อมูลรายชื่อล าดับที่ ๒ เนื่องจากเป็นอาจารย์ประจ าที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
   จึงไม่ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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 ๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
   ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

   คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ขอปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) โดยขอเพ่ิมความรับผิดชอบหลัก () ด้านความรู้ ข้อ ๒.๓ สามารถค้นคว้า 
เพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใน ๒ รายวิชา เพ่ือให้ผลการเรียนรู้โดยภาพรวมของหลักสูตรมีความ
ครอบคลุมทุกผลการเรียนรู้และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนจริง ดังนี้ 
  (๑) ๖๘๓๓๗๓๖๐ การสัมมนางานวิจัยทางกายภาพบ าบัด ๑(๐-๒-๑) 
  (๒) ๖๘๓๔๗๓๖๐ ภาคนิพนธ์ ๑(๐-๓-๑) 
 ๒. ขอปรับแผนการศึกษาในชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๔ รายวิชา 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการสอนในรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 
  (๑) รายวิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต  
   จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น เป็น ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย 
  (๒) รายวิชา ๙๙๙๒๐๑๕๙ การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๓-๐-๖) 
   จากชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาปลาย เป็น ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น 
  (๓) รายวิชา ๙๙๙๑๐๑๕๙ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ๓(๓-๐-๖) 
   จากชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาต้น เป็น ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย 
  (๔) รายวิชา ๙๙๙๑๐๒๕๙ ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  ๓(๓-๐-๖) 
   จากชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาปลาย เป็น ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น  
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

  



- ๔๘ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
  ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้ 
  มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เหน็ชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙  
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก Mr.Richard Paul Metcher เป็น Ms.Nicola Prin 
เนื่องจาก Mr.Richard Paul Metcher ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๓ จาก Mr.Fox Hugh Bernard เป็น นางสาวเปขณางค์ ยอดมณี 
เนื่องจาก Mr.Fox Hugh Bernard ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที ่๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

  



- ๔๙ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙  
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า 
  วิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ เนื่องจากวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรงกับวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน 
 ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ประชุมจะก าหนด 
 วันประชุมอีกครั้ง โดยมอบฝ่ายเลขานุการประสานงานกับคณะกรรมการฯ ต่อไป 
 
 ๕.๒ ขอหารือก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งต่อไป 
 

  ฝ่ายเลขานุการขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันและเวลาการประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งต่อไป 
  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  วันที่............... เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา..............น. 
  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่............... เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา..............น. 
  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่............... เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา..............น. 
  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่............... เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา..............น. 
  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่............... เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา..............น. 
  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่............... เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา..............น. 
  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่............... เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา..............น. 
  



- ๕๐ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ก าหนดวันประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวันพุธที่ ๔  
 ของเดือน ยกเว้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากตรงกับวันปิยมหาราช จึงก าหนด 
 วันประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
  ๑. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ๒. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ๓. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ๔. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ๕. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ๖. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ๗. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 

                        
(นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางสาววรรณา  แนบเชย) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้จดรายงานการประชุม 
 

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


