
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

วันอังคารที ่๒๑ พฤษภาคม 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. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์เสกสรร  ตันยาภิรมย์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
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 ๑๖. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๗. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. นางสาววรรณา  แนบเชย      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.ปานเพชร  ร่มไทร    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒. อาจารย์เกศรา  น้อยมานพ    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ศรสุภา  ลิ้มเจริญ  คณะแพทยศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ยศศักดิ์  สกุลไชยกร  คณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. พญ.รมร  แย้มประทุม    คณะแพทยศาสตร์ 
 ๖. นายศักดิ์ชาย  มุกดาเสถียร    คณะแพทยศาสตร์ 
 ๗. นางสาวสุกัญญา  ยิ้มใย    คณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๙. ดร.บุญชู  บุญลิขิตศิริ    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๑๑. นางสาวพรรณิภา  พิพัฒน์    คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๑๒. ว่าที่ร้อยโท นที  ศรีมะกล่ า    ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
         สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
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 ๑๓. ว่าที่เรือตรีนิติพงศ์  โรจนะ    ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
         สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๔. นายวรวุฒิ  วรวัฒนกุล    ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
         สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๕. นายนิดล  คงบัว     ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
         สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๖. ดร.ชาญยุทธ  กาฬกาญจน์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรีรัฐ  สุขสวัสดิ์ชน  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๘. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข    กองบริการการศึกษา 
 ๑๙. นายไพศาล  ริมชลา    กองบริการการศึกษา 
 ๒๐. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๒๑. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๒๒. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  -ไม่มี- 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที ่
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยให้ปรับแก้มติที่ประชุมในวาระ 
 ที่มขี้อความ “เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป” ให้ปรับแก้ 
 เป็น “เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป” 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและ 
  การแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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 
 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 ด้านที ่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 และขอปรับปีที่เปิดรับนิสิตเป็น 
ปี ๒๕๖๓ จึงขอเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว  
(๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดถือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีจิตส านึกในการท างานเพ่ือสังคม 
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 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 
 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 ในการประชุมครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา- 
 จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อที่ ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร ขอให้ปรับข้อความ “สร้างความพร้อม 
  เพ่ือเปิดโลกทัศน์ส าหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัฒน์ด้านภาษา” ให้ชัดเจน 
  ๒. หมวดที่ ๑ ข้อที่ ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   ขอให้ขยายความ “ที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการผลิตบัณฑิตทางด้าน 
   ศึกษาศาสตร์ตามหลักสูตรได้เป็นอย่างดี” ให้ชัดเจน 
  ๓. หมวดที่ ๒ ปรัชญาของหลักสูตร ขอให้เขียนให้ชัดเจนจะพัฒนาใครให้เป็นต้นแบบที่ดี 
   ของสังคม ครู หรือ ลูกศิษย์  
  ๔. หมวดที่ ๒ ความส าคัญ ขอให้เขียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เนื่องจากในส่วนของความส าคัญระบุว่าบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วจะสอนได้ 
   ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา แต่ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   กล่าวเพียงระดับประถมศึกษา 
  ๕. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้เขียนให้ชัดเจน สอดคล้องกับ 
   ผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน และให้มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา 
   มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 
   การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๖. หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ กลยุทธ์  
   หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง 
   ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๗. หมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ให้เพ่ิมการพัฒนา 
   อาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่ง 
   ทางวิชาการสูงขึ้น 
 ๘. การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
  (Curriculum Mapping) ในรายวิชาปฏิบัติการ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
   ความรับผิดชอบรอง 
 ๙. การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
  (Curriculum Mapping) ในรายวิชาทฤษฎี ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
  อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
   ความรับผิดชอบรอง 
  ๑๐. รายวิชาปฏิบัติการสอน และรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อนิสิตออกไป 
   ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนจะสอนโดยเน้นวิชาเอกอะไรให้ระบุให้ชัดเจน 
  ๑๑. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
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 ๓.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ 
  จ านวน ๔๕ คน 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ  
จ านวน ๔๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๔๕ คน 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาอีกครั้งพร้อมเล่มหลักสูตร โดยขอให้ปรับปีที่เปิดรับนิสิต 
 ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
 
 ๓.๓ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีมติ 
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  
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 ๕. หมวดที่ ๒ แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ขอให้ระบุสิ่งที่ต้องการจะพัฒนา 
  เพ่ิมเติมหรือปรับแก้จากหลักสูตรเดิมที่ได้ออกแบบไว้ เช่น เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ 
  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖. การก าหนดจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ขอให้ก าหนดให้สอดคล้องกับ Curriculum  
  Mapping เช่น รายวิชา ๕๙๐๔๐๔๖๓ ศัลยศาสตร์หัตถการ ๑ ๓ (๐-๙-๓) เป็นวิชา 
  ปฏิบัติการที่ไม่มีชั่วโมงบรรยาย แต่ในตาราง Curriculum Mapping มีการวัดผล 
  การเรียนรู้ทางด้านความรู้ จึงขอให้ปรับจ านวนชัว่โมงในวงเล็บให้มีจ านวนชั่วโมงบรรยายด้วย  
  โดยให้ตรวจสอบและปรับแก้ในทุกรายวิชาที่มีลักษณะเดียวกัน 
 ๗. นโยบายการตัดสินผลการเรียน ขอให้จัดท าเป็นประกาศเพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัย 
  ที่ไม่ใช่ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะแพทยศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(๖ ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา ๖ ปี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี ้ไดน้ าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก ่
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้แทนผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิต คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต ผู้แทนบุคลากร 
ผู้แทนชุมชน มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๕๕  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ๒๑๙ หน่วยกิต 
 ๑) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์ ๒๐๓  หน่วยกิต  
 ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะ   ๑๖  หน่วยกิต  
  ที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  



- ๙ - 

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 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอให้เรียงล าดับรายชื่อตามต าแหน่ง 
   ทางวิชาการ โดยให้รายชื่อที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงสุดขึ้นก่อน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อที่ ๑๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ให้ปรับข้อความ 
   ย่อหน้าแรก เป็น “คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยตัดค าว่า  
   “ร่วมกับ” ออก 
  ๑.๓ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒ ให้ปรับเป็น “มีความรู้และ 
   สามารถประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก  
   และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การคิดเชิงวิพากษ์ ระเบียบวิธีวิจัย ชวีสถิติ และ 
   เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ โดยมีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพ 
   ของประเทศไทย หลักการระบบคุณภาพโรงพยาบาล ความปลอดภัยผู้ป่วย” 
   และข้อ ๗ ให้ปรับเป็น “มีอัตลักษณ์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและ 
   การท่องเทีย่ว อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ทางทะเล” 
  ๑.๔ ให้เพ่ิมระบบจากจัดการศึกษาแบบ Block Course ในหมวดที่ ๓ ข้อ ๑  
   และให้เขียนรายละเอียดในหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๔  
  ๑.๕ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาปฏิบัติการ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
  ๑.๖ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาทฤษฎี ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๑๐ - 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวภัทราวดี มากมี 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-การศึกษา อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๐๒-การวิจัยทางการศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับ 
การพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวภัทราวดี มากมี พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขทีอั่ตรา ๑๙๐-๒๕๔๖ สังกัดส านักงานการศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา  
อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) ๒๕๕๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) ๒๕๔๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ค.บ. (การประถมศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์) ๒๕๔๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Makmee, P. (2017). Promotion of Proactive Behavior in Government Officers in  
 the Eastern Region: A Multilevel Model with Mixed Methods Analysis.  
 ABAC Journal, 37(2), 61-75. 
 (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 ๒  ภัทราวดี  มากมี, กนก พานทอง และปริญญา เรืองทิพย์. (๒๕๖๑). การพัฒนาทักษะชีวิตของ 
 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล. วารสารสโุขทัยธรรมาธริาช, ๓๑(๒), ๑๖๒-๑๗๗. 
 (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 



- ๑๑ - 

เรื่องท่ี ๓  ภัทราวดี มากมี. (๒๕๖๒). การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนระดับ 
 มัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธี.  
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, ๑๓(๒),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน 
 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ชื่อเดิม คือ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี)  
 (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 ๔  Chanmeardey Chiv และภัทราวดี มากมี. (๒๕๖๑). การพัฒนามาตรวัดบุคลิกภาพของ 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก.  
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ๑๒(พิเศษ), ๗๑-๘๑.  
 (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 
หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ภัทราวดี มากมี. (๒๕๖๒). กระบวนการวิจัยส าหรับนักวิจัยมืออาชีพ (Research Process for  
 Professional Researchers). ชลบุร:ี เอ.พี.บลูปริ้นท์ (๓๒๔ หน้า) ISBN (e-book):  
 978-616-485-353-9 
 (ได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
 (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน เมื่อวันที่  ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่  
 ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวภัทราวดี มากมี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา  
โดยวิธีปกต ิวิธีที่ ๑ แลว้ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ไดก้ลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติ
ราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ของ นางสาวภัทราวดี มากมี พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 



- ๑๒ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวภัทราวดี มากมี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา 
  การวิจัยทางการศึกษา ของ นางสาวภัทราวดี มากมี โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๔  
  ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ จึงมอบให้ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบวารสารฉบับพิเศษนี้ 
  อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือไม่ หากไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ควรตัดออก 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวรจฤดี โชติกาวินทร์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๓๕๐๑-สาธารณสุขศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับ 
การพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวรจฤดี โชติกาวินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๖๙๖-๒๕๕๒ สังกัดภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Public Health)  ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 



- ๑๓ - 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  รจฤดี โชติกาวินทร์. (๒๕๕๙). คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์ในสถานศึกษาปฐมวัย.  
 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ๑๙(๑), ๘๔-๙๕. 
 (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 
 

เรื่องที่ ๒  รจฤดี โชติกาวินทร์, กมลชนก สุขมาลย์, ญาณกร อ่อนน้อม, วรัญญา เอ่งฉ้วน, ฉวีวรรณ อินทรกุล,  
 และสมฤทัย ลูกจันทร์. (๒๕๕๙). ชนิดและปริมาณแบคทีเรียที่ไมโครโฟนจากร้านคาราโอเกะ.  
 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๙(๓-๔), ๓๗-๔๓. 
 (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 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวรจฤดี โชติกาวินทร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับ 
การพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ 
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวรจฤดี โชติกาวินทร์ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวรจฤดี โชติกาวินทร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
  ของ นางสาวรจฤดี โชติกาวินทร์ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๑๔ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางธัญภัส เมืองปัน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๘๐๒-บริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา ๖๘๐๒๐๘-การจัดการ 
   ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับ 
การพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางธัญภัส เมืองปัน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๙๑๐๐๒ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  
โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๑ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
วท.ม. (การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Muangpan, T. & Suthiwartnarueput, K. (2019). Key performance indicators of   
 sustainable port: case study of the eastern economic corridor in Thailand,  
 Cogent Business & Management, 6(1), 1-18. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
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เรื่องท่ี ๒  Muangpan, T. & Neamvonk, J. (2018). Green Supply Chain Management in the  
 Thai Automotive Industry: Confirmed Factor Analysis. International Journal of  
 Business and Management Science, 8(3), 535-547. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓  Muangpan, T. & Chaowarat, M. (2019).  Corporate Social Responsibility in Supply  
 Chain Management: Thai auto parts industry. International Journal of Business  
 and Social Science, 10(3), 65-74. 
 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๔  Muangpan, T., Chaowarat, M. & Neamvonk, J. (2016).  The Key Activities of Green  
 Logistics Management in the Thai Automotive Industry. Journal of Arts, Science  
 & Commerce, 7, 1-11. 
 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส 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  
นางธัญภัส เมืองปัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ 
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับ 
การพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ของ นางธัญภัส เมืองปัน พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางธัญภัส เมืองปัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ของ นางธัญภัส เมืองปัน  
  โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๒.๑ 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 ของประกาศ 
กล่าวไว้ว่า “กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยไม่ระบุ
สาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญของ 
ผู้นั้นอย่างแท้จริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่ถือเป็นการข้ามสาขาวิชา  
อันเป็นเหตุที่ต้องก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ” และ ข้อ ๕ ของประกาศกล่าวไว้ว่า “กรณีท่ี 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้” ในการนี้  
มีผู้ประสงค์ที่จะเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว เพ่ิมเติม จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชา
เดิม 

สาขาวิชา 
ตามบัญชีรายชื่อ 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข อยู่ระหว่างการขอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ศิลปศึกษา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร ์  

 
ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว โดยให้เสนอ 
 สภามหาวิทยาลัยเมื่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้รับการอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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  ๔.๒.๒ ขอยกเว้นเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อ 
   ระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตปริญญาเอก ในโครงการพัฒนาความร่วมมือ 
   ผลิตบุคลากรทางด้านศิลปะและการออกแบบตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  
   ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดท าโครงการพัฒนา 
ความร่วมมือผลิตบุคลากรทางด้านศิลปะและการออกแบบตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ๑) Institute of 
Fine Arts Communication, Advertising Academy of Communication University of China  
๒) Hubei Institute of Fine Arts (HIFA) และ ๓) Jingdezhen Ceramic University โดยความร่วมมือ
ดังกล่าวได้รวมถึงการเปิดรับนักศึกษาทางด้านศิลปะและการออกแบบในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เข้าศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านศิลปะและ 
การออกแบบระหว่างกัน ซึ่งโครงการนี้สามารถสร้างพ้ืนที่ศิลปะระดับนานาชาติให้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา 
และมีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ ในการขยายเครือข่ายเพ่ือท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และสถาบันที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมในต่างประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับสากล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่จะส่งผลให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มีการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากลต่อไป  
 สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาความร่วมมือผลิตบุคลากรทางด้านศิลปะและ 
การออกแบบตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าว จึงมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ภายใต้ความ
ร่วมมือในหลายหลักสูตรสง่ผลให้มีนิสิตจากหลายมหาวิทยาลัย สนใจในการเข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอก ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยทาง Beijing Silk 
Road Xinyu Cultural Exchange Center ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งว่า มีการสอบถามและ
ส่งใบสมัครผ่านมาทาง Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
ในการศึกษาต่อ ในสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ และสาขาการบริหารศิลปและวัฒนธรรม  
ในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ ซ่ึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การรับสมัครในระดับปริญญาเอกของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และมีทักษะมากด้วยฝีมือทางด้านศิลปะ แต่อาจจะไม่เชี่ยวชาญในการใช้
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงขอน าเสนอพิจารณา การรับสมัครนิสิตชาวจีนเฉพาะผู้ที่มาจาก
โครงการพัฒนาความร่วมมือผลิตบุคลากรทางด้านศิลปะและการออกแบบตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการในคราวประชุมเดียวกัน ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบ ให้รับผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ภายใตโ้ครงการพัฒนาความร่วมมือ (MOU)  
 ๒. ผู้เข้าศึกษาต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในระยะเวลา 
๒ ปกีารศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. ขอความเห็นชอบการขอยกเว้นผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือรับเข้าศึกษาต่อ 
  ตามเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
  ส าหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  ทัศนศิลป์และการออกแบบและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
  ศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการพัฒนาความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และ Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center 
 ๒. ขออนุญาตให้ผู้เข้าศึกษาต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
  เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ใช้เกณฑผ์ลการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยในการรับสมัคร 
  เข้าศึกษา หากผลคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้พิจารณาคุณสมบัติอ่ืนประกอบ 
  การพิจารณา โดยมอบให้คณะศิลปกรรมศาสตร์พิจารณาคุณสมบัติพิเศษของ 
  ผู้เข้าศึกษาโดยละเอียด แล้วเสนอต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
  คุณสมบัติก่อนรับเข้าศึกษา 
 ๒. ให้ท าหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขออนุโลมการใช้เกณฑ์ 
  ภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงถึง MOU และ 
  เงื่อนไขทุนของ Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๓ ขอหารือกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (รหัสนิสิต ๖๑)  
   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

   ตามที่ ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติ “อนุญาตให้สามารถรับผู้เข้าศึกษาท่ีไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าศึกษาต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใน ๑ ปีการศึกษา หลังจากท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท และ 
แจ้งให้ผู้เข้าศึกษารับทราบเงื่อนไขด้วย” นั้น คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว แต่ก็พบว่า 
มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รหัสนิสิต ๖๑) ทีไ่ม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว จ านวน ๑๐ ราย โดยคณะฯ  
ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อม และดูแลนิสิตในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเตรียมตัวก่อนสอบ BUU GET และ CU TEP ในแต่ละช่วงเวลาที่มีการจัดสอบ โดยผลคะแนนสอบ 
มีแนวโน้มที่ดีข้ึน แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศฯ ข้างต้น ประกอบกับที่ประชุมสภาวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดม้ีมติเกี่ยวกับคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ “ในการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทไม่ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
แต่ก่อนส าเร็จการศึกษาให้ก าหนดเกณฑ์ระดับคะแนนภาษาอังกฤษ Exit-Exam”  
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   ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอหารือที่ประชุมฯ เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ
ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รหัสนิสิต ๖๑) ที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ข้อหารือกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (รหัสนิสิต ๖๑)  
  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้ด าเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ 
 ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก่อนส าเร็จการศึกษานิสิตต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่าน 
 ตามเกณฑ์ Exit-Exam 
 
 ๔.๓ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ป)ี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ 
จากความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล 
และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับกิจการพาณิชยนาวี เป็นเหตุผลให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีปรับปรุงการเรียน
การสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ โดยการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออก
ประกาศนียบัตร และการเข้ายามส าหรับคนประจ าเรือ (STCW) ค.ศ. ๑๙๗๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ค.ศ. ๒๐๑๐ ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ของกรมเจ้าท่า เพ่ือให้การผลิตคนประจ าเรือไทย 
มีมาตรฐานสากลทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๔   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐    หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษา    ๑๓ หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      ๖     หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ๖ หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ๓ หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาพลศึกษา      ๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๑๘ หน่วยกิต 

  -  กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน      ๓     หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
  -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ๒๔      หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาเอก     ๙๔      หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า         ๖     หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)  
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๒/ ๙๓๑  
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๒ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม  
   ขอให้เพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
   ให้มากยิ่งขึ้น 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ปรัชญาของหลักสูตรขอให้ปรับโดยให้ครอบคลุมทุกอาชีพท่ี 
   สามารถประกอบได้ไม่จ ากัดเฉพาะนายประจ าเรือ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๗ ให้ตัดออก โดยให้น าเนื้อหา 
   ไปใส่ในผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน แทน 
  ๑.๔ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ กลยุทธ์  
   หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง 
   ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๕ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ให้ปรับแก้หมวดรายจ่าย โดยขอให้ 
   ระบุเฉพาะรายจ่ายที่ใช้ในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ไม่ใช่รายจ่ายรวมของ 
   ทั้งสองหลักสูตรและงบลงทุนภาพรวมของสถาบัน 
  ๑.๖ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ให้เพ่ิม 
   การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
  ๑.๗ รายวิชา FM1001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้พิจารณาว่าเป็นรายวิชาที่ให ้S/U  
   หรือเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิตหรือไม่ หากไม่นับหน่วยกิตให้เอาออกจาก 
   แผนการศึกษา ทั้งนี้ ในการก าหนดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค 
   การศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรด้วย 
  ๑.๘ รายวิชา PE1021 ว่ายน้ า ขอให้พิจารณาทบทวนปรับลดจ านวนหน่วยกิต  
   เพ่ือให้หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง  
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  ๑.๙ รายวิชา TB2011 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ๑ TB2012 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ๒ 
   และ TB2013 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ๓ เนื่องจากเป็นรายวิชาฝึก 
   ประสบการณ์ภาคสนาม การก าหนดจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ก าหนดเป็น 
   จ านวนชั่วโมงรวม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ IMO 
  ๑.๑๐ ค าอธิบายรายวิชาขอให้ปรับให้สอดคล้องระหว่างค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
   และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยค าอธิบายรายวิชาให้ปรับให้เป็นวลี  
   ไม่ใช่ค ากริยา 
  ๑.๑๑ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาปฏิบัติการ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
  ๑.๑๒ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาทฤษฎี ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
  ๑.๑๓ ภาคผนวก ขอให้เพ่ิมข้อมูลการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ และข้อมูล 
   การเปรียบเทียบหลักสูตรนี้กับสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนในหลักสูตรเดียวกัน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ปี) 
   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านพาณิชยนาวีของโลกได้มีการพัฒนาก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมของ
ข้อก าหนดอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และ 
การเข้ายามส าหรับคนประจ าเรือ (STCW) ค.ศ. ๑๙๗๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. ๒๐๑๐ ซึ่งก าหนดโดย
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ได้มีการปรับเปลี่ยน
ให้มีความทันสมัยขึ้น สอดคล้องกับสภาวะการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ที่เกียวข้อง
กับกิจการพาณิชยนาวีของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ในการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวีและการเดินเรือของไทย จึงต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษา โดยปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา องค์ความรู้ และมวลประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพ่ือให้
นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพ มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีในระดับสากลตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ 
เป็นผู้มีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติในสายอาชีพ ตลอดจนมีคุณภาพและ
ปริมาณที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสอดคล้องตามนโยบายของชาติ ได้แก ่ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี
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(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ 
ยุทธศาสตรที ่๗ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสของประเทศ และรองรับการพัฒนา
กิจการด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ของชาติตามแผนงานส าคัญในยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๘๒   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐  หน่วยกิต  
 -  กลุ่มวิชาภาษา     ๑๓ หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      ๖     หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ๖ หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ๓ หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพลศึกษา      ๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ๑๔๖  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน   ๓  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
 -  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ๒๖ หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๕ หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเอก ๙๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที ่ศธ ๖๒๑๒/ ๙๓๑  
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
 เครื่องกลเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ปี)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๒ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม  
   ขอให้เพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
   ให้มากยิ่งขึ้น 
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  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ปรัชญาของหลักสูตรขอให้ปรับโดยให้ครอบคลุมทุกอาชีพท่ี 
   สามารถประกอบได้ไม่จ ากัดเฉพาะนายประจ าเรือฝ่ายช่างกลเรือ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๗ ให้ตัดออก โดยให้น าเนื้อหาไปใส่ 
   ต่อท้ายข้อความวรรคแรก คือ “เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว” 
  ๑.๔ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ กลยุทธ์  
   หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง 
   ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๕ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ให้ปรับแก้หมวดรายจ่าย โดยขอให้ 
   ระบุเฉพาะรายจ่ายที่ใช้ในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ไม่ใช่รายจ่ายรวมของ 
   ทั้งสองหลักสูตรและงบลงทุนภาพรวมของสถาบัน 
  ๑.๖ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ให้เพ่ิม 
   การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
  ๑.๗ รายวิชา FM1001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้พิจารณาว่าเป็นรายวิชาที่ให้ S/U  
   หรือเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิตหรือไม่ หากไม่นับหน่วยกิตให้เอาออกจาก 
   แผนการศึกษา ทั้งนี้ ในการก าหนดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค 
   การศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรด้วย 
  ๑.๘ รายวิชา PE1021 ว่ายน้ า ขอให้พิจารณาทบทวนปรับลดจ านวนหน่วยกิต  
   เพ่ือให้หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง โดยให้พิจารณาปรับลดหน่วยกิต 
   ในรายวิชาอ่ืนด้วย เพื่อให้หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๑๘๐ หน่วยกิต 
  ๑.๙ รายวิชา TB2011 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ๑ TB2012 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ๒ 
   และ TB2013 ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ๓ เนื่องจากเป็นรายวิชาฝึก 
   ประสบการณ์ภาคสนาม การก าหนดจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ก าหนดเป็น 
   จ านวนชั่วโมงรวม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ IMO 
  ๑.๑๐ ค าอธิบายรายวิชาขอให้ปรับให้สอดคล้องระหว่างค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
   และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยค าอธิบายรายวิชาให้ปรับให้เป็นวลี  
   ไม่ใช่ค ากริยา 
  ๑.๑๑ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาปฏิบัติการ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
  ๑.๑๒ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาทฤษฎี ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
  ๑.๑๓ ภาคผนวก ขอให้เพ่ิมข้อมูลการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ และข้อมูล 
   การเปรียบเทียบหลักสูตรนี้กับสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนในหลักสูตรเดียวกัน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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  ๔.๓.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผลคือ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งปัจจุบันครบก าหนดเวลาปรับปรุงหลักสูตรรอบ ๕ ปี โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ภาคตะวันออกท่ีก าลังมีการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ จ านวนมากตามการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic 
Corridor) และโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรียกว่า EECi (Eastern 
Economic Corridor of Innovation) ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรได้น าข้อมูลตามข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ หน่วยราชการ และ
บริษัทเอกชนที่ด าเนินกิจการด้านวิศวกรรมโยธา ทั้งงานวิศวกรรมด้านการออกแบบ การควบคุมงาน และ
การก่อสร้าง รวมทั้งศิษย์เก่า และมหาบัณฑิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเดิม มาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๑  ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 ๑) แผน ก แบบ ก ๑ 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
 ๒) แผน ก แบบ ก ๒ 
  หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์ ๑๕ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 



- ๒๕ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ให้เหลือ ๓ คน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับหัวข้อ 
   ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 
   เพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ ด้านทักษะพิสัย โดยให้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ 
   หลักสูตรแบบไล่ระดับความลุ่มลึกจากระดับปริญญาโทไปปริญญาเอก 
   และให้มีความแตกต่างกัน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ กลยุทธ์  
   หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง 
   ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๔ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ให้เพ่ิม 
   การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
  ๑.๕ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาปฏิบัติการ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
  ๑.๖ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาทฤษฎี ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผลคือ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งปัจจุบันได้ครบก าหนดเวลาปรับปรุงหลักสูตร 
รอบ ๕ ปี โดยการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกที่ก าลังมีการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ จ านวนมาก 
ตามการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) และ 
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi (Eastern Economic Corridor of 
Innovation) ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรได้น าข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



- ๒๖ - 

ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ หน่วยราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
วิศวกรรมโยธา รวมทั้งศิษย์เก่าและนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเดิมมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
 แบบ ๑.๑    ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๑.๒    ๗๒ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑ ไม่น้อยกว่า  ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒ ไม่น้อยกว่า  ๗๒ หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 ๑) แบบ ๑.๑ 
  หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
 ๒) แบบ ๑.๒ 
  หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๗๒ หน่วยกิต 
 ๓) แบบ ๒.๑ 
  หมวดวิชาบังคับ    ๖ หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับร่วม  ไม่นับหน่วยกิต 
    - วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา   ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
 ๔) แบบ ๒.๒ 
  หมวดวิชาบังคับ  ๑๕ หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับร่วม  ไม่นับหน่วยกิต 
    - วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 



- ๒๗ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับหัวข้อ 
   ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 
   เพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ ด้านทักษะพิสัย โดยให้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ 
   หลักสูตรแบบไล่ระดับความลุ่มลึกจากระดับปริญญาโทไปปริญญาเอก 
   และให้มีความแตกต่างกัน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ กลยุทธ์  
   หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง 
   ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๓ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ให้เพ่ิม 
   การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
  ๑.๔ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาปฏิบัติการ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
  ๑.๕ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาทฤษฎี ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเป็น
ระยะเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดถึงจากการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดในช่วงของการด าเนินงานของหลักสูตรเดิม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการให้หลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของบัณฑิตในด้านเกี่ยวกับพ้ืนฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ สถิติ และข้ันตอน 
ที่ชาญฉลาดส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมูล การได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล  
การฝึกการท างานเป็นทีมผ่านระบบค่ายเข้มข้น ตลอดถึงเครื่องมือสมัยใหม่ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
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จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ให้เป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนในศาสตร์และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิตจะสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก ๑     ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒   ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 ๑) แผน ก แบบ ก ๑ 
  หมวดวิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
 ๒) แผน ก แบบ ก ๒ 
  หมวดวิชาบังคับ  ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
 ๓) แผน ข 
  หมวดวิชาบังคับ  ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
  งานค้นคว้าอิสระ    ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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  ๑.๑ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้ชัดเจน โดยก าหนด 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแบบไล่ระดับความลุ่มลึกจากระดับปริญญาโท 
   ไปปริญญาเอกและให้มีความแตกต่างกัน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ กลยุทธ์  
   หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง 
   ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๓ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ให้เพ่ิม 
   การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
  ๑.๔ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาปฏิบัติการ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
  ๑.๕ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาทฤษฎี ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
รวมเป็นระยะเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบริบทที่
เปลี่ยนไปด้านวิทยาการสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน 
(Disruptive Technology) ตลอดถึงค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการข้อมูล เห็นว่า 
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ของการจัดการข้อมูลเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่มีความแม่นย า (Precision) นั้น
เปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นอย่างมาก ดังนั้น สถิติขั้นสูงส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และทฤษฎีการเรียนรู้ 
ของเครื่องจักร ตลอดถึงการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning method) มคีวามจ าเป็นส าหรับดุษฎีบัณฑิต 
ในปัจจุบันและอนาคต จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศ ให้เป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล เพ่ือก่อให้เกิดความชัดเจนในศาสตร์  
ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้จะสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี  
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 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
 แบบ ๑.๑    ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑   ไม่น้อยกว่า  ๔๘ หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 ๑) แบบ ๑.๑ 
  หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
 ๒) แบบ ๒.๑ 
  หมวดวิชาบังคับ    ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้ชัดเจน โดยก าหนด 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแบบไล่ระดับความลุ่มลึกจากระดับปริญญาโท 
   ไปปริญญาเอกและให้มีความแตกต่างกัน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ขอให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ กลยุทธ์  
   หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง 
   ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๓ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ให้เพ่ิม 
   การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  
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  ๑.๔ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาปฏิบัติการ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
  ๑.๕ การก าหนดแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ในรายวิชาทฤษฎี ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
   อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนด  ความรับผิดชอบหลัก แต่ควรก าหนดเป็น  
    ความรับผิดชอบรอง 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดงันี้ 
 ๑. ปรับบุรพวิชา เพ่ือให้นิสิต วท.บ. (ฟิสิกส์) ปี ๓ และ กศ.บ.(ฟิสิกส์) ปี ๓  
  สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรได้ตามแผนการเรียนของ 
  หลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๙ ดังนี้ 
  ๑.๑ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๓๒๒๕๙ ฟิสิกส์แผนใหม่ ๓(๓-๐-๖) 
   เดิม บุรพวิชา คือ 
   ๓๐๘๒๐๕๕๙ คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ๓ ๓(๓-๐-๖) 
    ปรับใหม่ บุรพวิชา คือ 
   ๓๐๘๒๐๔๕๙ คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ๒   ๓(๓-๐-๖) 
   หรือ ๔๑๑๒๐๑๖๒ คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ ๓(๓-๐-๖) 
  ๑.๒ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๓๙๒๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ ๑(๐-๓-๑) 
   เดิม บุรพวิชา คือ 
   ๓๐๘๒๑๒๕๙ การสั่นและคลื่น ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๘๒๑๔๕๙ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๘๓๑๑๕๙ ทัศนศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)  
   ๓๐๘๓๑๒๕๙ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
   ปรับใหม่ คือ ยกเลิกบุรพวิชา 
  ๑.๓ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๔๙๓๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๓ ๑(๐-๓-๑)  
   เดิม บุรพวิชา คือ 
   ๓๐๘๓๒๒๕๙ ฟิสิกส์แผนใหม่ ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๘๓๒๓๕๙ กลศาสตร์ควอนตัม ๑ ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๘๓๒๔๕๙ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ๑  ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๘๔๓๑๕๙ ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ๑ ๓(๓-๐-๖) 
   ปรับใหม่ คือ ยกเลิกบุรพวิชา 
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  ๑.๔ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๔๙๔๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๔ ๑(๐-๓-๑) 
   เดิม บุรพวิชา คือ 
   ต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือกครบตามที่ 
   ภาควิชาก าหนด หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
   ปรับใหม่ คือ ยกเลิก 
  ๑.๕ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๔๓๑๕๙ ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ๑ ๓(๓-๐-๖)  
   เดิม บุรพวิชา คือ  
   ๓๐๘๓๑๒๕๙ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น  ๓(๓-๐-๖) 
   ๓๐๘๓๒๓๕๙ กลศาสตร์ควอนตัม ๑ ๓(๓-๐-๖) 
    ปรับใหม่ บุรพวิชา คือ 
   ๓๐๘๓๒๓๕๙ กลศาสตร์ควอนตัม ๑  ๓(๓-๐-๖) 
   หรือเรียนพร้อมกัน 
  ๒. เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา ๓๐๘๓๙๒๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒  
๓๐๘๔๙๓๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๓ และ ๓๐๘๔๙๔๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๔ โดยใช้รหัสเดมิ เพ่ือให้มีความ
ทันสมัยของวิชาการรวมทั้งสอดคล้องกับแผนการเรียนและบุรพวิชาของหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

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

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๐๔๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ และในการประชุมครั้งต่อไปให้เชิญผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงด้วย 
 
  ๔.๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชา ๘๘๖๒๐๔๕๙ วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ๓ (๓-๐-๖) ในหมวดวิชาเอกเลือก ข เนื่องจากได้ก าหนดบุรพวิชาของรายวิชา ๘๘๖๒๗๓๕๙ 
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หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล ๓(๒-๒-๕) จะต้องเรียนรายวิชา ๘๘๖๒๐๔๕๙ วิทยาศาสตร์ข้อมูล
เบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล มาก่อน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

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

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๐๔๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  
  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑  
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา  จุลวนิชพงษ ์ 
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์  



- ๓๔ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ 
 การกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ 
ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับที่ ๖ ดร.วีระพงษ์ ท่าไม้  
ออกจากการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก ดร.วีระพงษ์ ท่าไม้  
หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที ่๔ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล 
เป็น อาจารย์อัตถสิทธิ์  ไชยณรงค ์เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สูตรมงคล เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๐๙๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ฉบับปี ๒๕๖๑ 
   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ฉบับปี ๒๕๖๑  
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับที่ ๑  
   จาก อาจารย์อลงกต สิงห์โต เป็น ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์ เนื่องจาก อาจารย์
อลงกต สิงห์โต มีก าหนดลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ตามล าดับ ดังนี้  
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   ล าดับที่ ๑ ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์ 
   ล าดับที่ ๒ อาจารย์อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล 
   ล าดับที่ ๓ อาจารย์นริศา เรืองศรี 
   ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี 
   ล าดับที่ ๕ ดร.กฤษฎาณชลี กาญจนศรี 
   ล าดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวรรณ แสงแข 
   ล าดับที่ ๗ ดร.จิรัฏฐ์ บุญมามีพูล 
   ล าดับที่ ๘ ดร.กาญจนา วิทยาคม 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๐๔๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร  
 ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร ฉบับปี ๒๕๖๑  
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
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ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๖ จาก อาจารย์ประวิทย์ บุญม ี 
เป็น ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ เนื่องจากอาจารย์ประวิทย์ บุญม ีย้ายไปประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที ่๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
  ประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
เป็น อาจารย์ประวิทย์ บุญม ีเนื่องจาก ดร.ทัศนีย์ เจริญพร ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๓๙ - 

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

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที ่๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
  ประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  



- ๔๐ - 

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๑๐  น. 
 
 

                
 (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 
         ผู้ช่วยเลขานุการ               กรรมการและเลขานุการ 
     ผู้จดรายงานการประชุม              ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 

ประธานกรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


