
รายการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๖. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 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.รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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 ๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๙. นางสาววรรณา  แนบเชย      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๐. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร    กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล  บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒. นางสุภรัติ  สุขวิสุทธิ ์    บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓. ดร.ทรงวุฒิ  ฉิมจินดา    คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๔. ดร.ภูวษา  เรืองชีวิน    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๕. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข    กองบริการการศึกษา 
 ๖. นายไพศาล  ริมชลา    กองบริการการศึกษา 
 ๗. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๘. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  -ไม่มี-  
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 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดี 
  แห่งประเทศไทย เรื่อง “ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพอุดมศึกษายุคใหม่” 
 

  ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการสัมมนาระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพอุดมศึกษา 
ยุคใหม”่ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอัมรา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้
คณะท างานระบบคุณภาพการศึกษา ทปอ. และคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ทปอ. ได้เข้าร่วม
สัมมนาสรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพ ในรอบปีที่ผ่านมาและเพ่ือให้มหาวิทยาลัย/
สถาบัน สมาชิก ทปอ. เข้าใจในสาระส าคัญด้านการประกันคุณภาพในร่างพระราชบัญญัติกระทรวงการ
อุดมศึกษา นั้น 
  ในการนี้ฝ่ายวิชาการ ขอเสนอรายงานประเด็นเนื้อหาสาระของการเข้าร่วมการสัมมนา
ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง “ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง  
สู่คุณภาพอุดมศึกษายุคใหม่” (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑  
  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
  



- ๔ - 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ และในการประชุมครั้งต่อไปให้เชิญผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงด้วย 
 คณะวิทยาศาสตร์จึงขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. ปรับบุรพวิชา เพื่อให้นิสิต 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 
  ๑.๔ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๔๙๔๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๔ ๑(๐-๓-๑) 
   เดิม 
   ต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือกครบตามที่ 
   ภาควิชาก าหนด หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
   ปรับใหม่ คือ ยกเลิก  
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  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 เพื่อให้มีความ
ทันสมัยของวิชาการรวมทั้งสอดคล้องกับแผนการเรียนและบุรพวิชาของหลักสูตร 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 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 ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
  โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๓ ให้ปรับแก้เป็น หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนิสิตรุ่น  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
  ๑.๒ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๓๙๒๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ ให้ปรับใหม่ เป็น 
   บุรพวิชา คือ ๓๐๘๑๐๐๕๙ ฟิสิกส์ ๑ 
  ๑.๓ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๔๙๓๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๓ ให้ปรับใหม่ เป็น 
   บุรพวิชา คือ ๓๐๘๑๐๐๕๙ ฟิสิกส์ ๑ และ ๓๐๘๑๐๑๕๙ ฟิสิกส์ ๒ 
  ๑.๔ บุรพวิชาของวิชา ๓๐๘๔๙๔๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๔ ใหใ้ช้เหมือนเดิม 
  ๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา ๓๐๘๓๙๒๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ ๓๐๘๔๙๓๕๙ ปฏิบัติการ 
   ฟิสิกส์ ๓ และ ๓๐๘๔๙๔๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๔ ให้ใช้เหมือนเดิม 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๖ - 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น  
   และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕๘๒ 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 ๕๘๒ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปริญญาเอก ๑ - ๑ 
ภาคปลาย ปริญญาตรี ๕๒๒ ๒ ๕๒๔ 

ปริญญาโท ๑๓ ๒๓ ๓๖ 
ปริญญาเอก ๑๗ ๔ ๒๑ 

  รวม ๕๕๓ ๒๙ ๕๘๒ 
          ข้อมูลวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับปรญิญาตร ี

คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๑ 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๒ 
คณะเภสัชศาสตร ์ ๑    
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑   ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๘/๐๗๙๓  
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะโลจิสติกส์ ๑    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการเดินเรือ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑   ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๒/๘๓๘  
ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ ๕    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕   ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๓.๒/๑๑๘  
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๒๓๙ ๔ ๙  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๑๒๓ ๑ ๓ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๕/๐๒๔๙ 
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๖๖ ๒ ๑  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๕๔ 

๕๐ ๑ ๕  

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑   ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๓๕/๐๑๔๙ 
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะศึกษาศาสตร์ ๒๓๓ ๕๘ ๒๕  
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

๔๒ ๒๗ ๔ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๘/๐๖๔๕ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๑ 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๒ 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑    

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๕ ๗ ๓  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕๖ ๑๑ ๑๔  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนศิลปะ (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๑ ๖ ๒  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
สุขศึกษาและพลศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๗    

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๐ ๗ ๑  

คณะสหเวชศาสตร์ ๑    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
พยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑   ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๒๐/๐๒๔๙  
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๒    
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒   ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๙/๐๑๕๒  
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิทยาลัยนานาชาติ ๔๑ ๓ ๓  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการท่องเทียวและการโรงแรม
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๘ ๑ ๒ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๒๒/๐๔๐๒ 
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๑ 

เกียรติ
นิยม

อันดับ ๒ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๖ ๒   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓  ๑  

รวมระดับปริญญาตรี ๕๒๔ ๖๕ ๓๗  
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แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์   ๐ ๑  ๑  ๒   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๐ ๑  ๑  ๒ ตามหนังสือที่  
๑. ศธ ๖๒๐๙/๐๑๒๔ 
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ศธ ๖๒๐๙/๐๑๗๒ 
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ๐   ๑  ๑   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๐   ๑  ๑ ตามหนังสือที่ 
ศธ ๖๒๑๐/๐๓๓๒ 
ลงวันที่ ๒ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ   ๐   ๑  ๑   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๐   ๑  ๑ ตามหนังสือที่ 
ศธ ๖๒๑๓.๒/๑๑๙ 
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๖  ๖   ๒  ๒   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๐   ๑  ๑ ตามหนังสือที่ 
๑. ศธ ๖๒๑๔/๐๖๑๗ 
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ศธ ๖๒๑๔/๐๕๗๕ 
ลงวันที่ ๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. ศธ ๖๒๑๔/๐๖๙๐ 
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. ศธ ๖๒๑๔/๐๗๓๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. ศธ ๖๒๑๔/๑๐๖๙ 
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖. ศธ ๖๒๑๔/๑๑๐๗ 
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๐   ๑  ๑ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑     ๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
เคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑     ๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒  ๒     ๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒  ๒     ๐ 



- ๑๑ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ ๑ ๒     ๐   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑  ๑     ๐ ตามหนังสือที่ 
๑. ศธ ๖๒๑๖/๖๗๗ 
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ศธ ๖๒๑๖/๗๔๒ 
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๑ ๑     ๐ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑  ๑   ๓  ๓   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๐   ๓  ๓ ตามหนังสือที่ 
ศธ ๖๒๑๗.๑/๒๓๑ 
ลงวันที่ ๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑  ๑     ๐ 

คณะศึกษาศาสตร์ ๑๗ ๕ ๒๒   ๒  ๒   
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๐   ๑  ๑ ตามหนังสือที่ 
๑. ศธ ๖๒๑๘/๐๕๙๕ 
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ศธ ๖๒๑๘/๐๕๗๘ 
ลงวันที่ ๗ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. ศธ ๖๒๑๘/๐๕๗๗ 
ลงวันที่ ๗ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. ศธ ๖๒๑๘/๐๕๐๕ 
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. ศธ ๖๒๑๘/๐๔๖๕ 
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖. ศธ ๖๒๑๘/๐๓๙๖ 
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗. ศธ ๖๒๑๘/๐๗๒๐ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔ ๕ ๙     ๐ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒  ๒     ๐ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑     ๐ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖  ๖     ๐ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓  ๓     ๐ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑  ๑     ๐ 



- ๑๒ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
จิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๐   ๑  ๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘. ศธ ๖๒๑๘/๐๘๕๔ 
ลงวันที่ ๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙. ศธ ๖๒๑๘/๐๘๕๓ 
ลงวันที่ ๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐. ศธ ๖๒๑๘/๐๙๒๔ 
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๑. ศธ ๖๒๑๘/๐๙๒๕ 
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒. ศธ ๖๒๑๘/๑๐๔๒ 
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๓. ศธ ๖๒๑๘/๑๐๔๓ 
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๑  ๑     ๐   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑  ๑     ๐ ตามหนังสือที่ 
๑. ศธ ๖๒๑๙/๐๐๙๑ 
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ศธ ๖๒๑๙/๐๓๕๐ 
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  ๑ ๑   ๔  ๔   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ๐   ๑  ๑ ตามหนังสือที่ 
๑. ศธ ๖๒๒๑/๒๑๓ 
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ศธ ๖๒๒๑/๒๕๕ 
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๐   ๓  ๓ 



- ๑๓ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม ๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ รวม 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๑ ๑     ๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ๑ ๒ ๓   ๔  ๔   
หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑  ๑     ๐ ตามหนังสือที่ 
ศธ ๖๒๒๓/๐๖๙๔ 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๐   ๑  ๑ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๑ ๑     ๐ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๑ ๑     ๐ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๐   ๑  ๑ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ๐   ๑  ๑ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ
ของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ๐   ๑  ๑ 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา   ๐   ๒  ๒   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๐   ๑  ๑ ตามหนังสือที่ 
ศธ ๖๒๒๔/๐๓๗๗ 
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๐   ๑  ๑ 

รวมระดับบัณฑิตศึกษา ๒๗ ๙ ๓๖ ๑  ๒๐  ๒๑   
 

 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
  



- ๑๔ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น  
 และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕๘๒ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
  ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕๘๒ คน โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าบางสาขาวิชา 
  มีบัณฑิตได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ และอันดับ ๒ เป็นจ านวนมาก จึงเสนอให้มี 
  การทวนสอบการให้เกรดในหลักสูตรทีม่ีบัณฑิตได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ และอันดับ ๒  
  เป็นจ านวนมาก โดยให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการจากส่วนกลางทวนสอบการให้เกรด 
  และให้พิจารณามาตรฐานการให้เกรด 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ คน 
 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ ก าหนดว่า “ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน 
ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีให้ครูฝึกและอาจารย์นิเทศร่วมกันประเมิน 
ผลการเรียน การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา และเสนอสภาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ” 
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ คน ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา สาขาวิชา 
รวมจ านวนนิสิต 
ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ภาคปลาย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ๑๑ 
การจัดการธุรกิจโรงแรม ๑ 
การบัญชี ๔ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๖ 
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ๑๘ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๐ 
 
 คณะกรรมการอ านวยการเฉพาะกิจโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จ
การศึกษาแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 



- ๑๕ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ คน โดยที่ประชุม 
  มีข้อสังเกตรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาไม่เรียงตามล าดับสาขาวิชาตามหน้ารายงาน 
  สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในการเสนอครั้งต่อไปขอให้ปรับให้สอดคล้องกัน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๒.๑ การขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ท่ีจะขอปรับ
แผนการรับนิสิตระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒-
๒๕๖๔ เนื่องจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดท าโครงการพัฒนาความร่วมมือผลิตบุคลากรทางด้านศิลปะ
และการออกแบบตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้สนใจ
สมัครเข้าศึกษาต่อ จ านวน ๒๙ คน ดังนั้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จ านวนผู้เรียนในปัจจุบัน เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน
อาจารย์ 

แผน 
การศึกษา 

แผนการรับนิสิต (คน) 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

แผนการรับนิสิต 
ขอปรับใหม ่
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ศ. ๑ คน 
ดร. ๓ คน 

แบบ ๑.๑ ๑ ๕ 

แบบ ๒.๑ ๙ ๒๐ 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 

ศ. ๒ คน 
รศ. ๒ คน  
ผศ.ดร. ๓ คน 
ดร. ๕ คน 

แบบ ๑.๑ ๑ ๕ 

แบบ ๒.๑ 
๑๐ ๒๐ 

  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 



- ๑๖ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม และ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔  
  โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า กรณีเป็นนิสิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  (ตามความร่วมมือทางวิชาการ) คณะศิลปกรรมศาสตร์มีล่ามที่จะแปลภาษาจีนเป็น 
  ภาษาไทยในการท าดุษฎีนิพนธ์ ทีมี่ความรู้ คุณสมบัติและความเป็นกลางเพียงพอหรือไม่ 
 ๒. มอบให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกลางทีม่ีความรู้ความสามารถ 
  ในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๒.๒ ขอหารือกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รหัสนิสิต ๖๑)  
   มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

   ตามท่ี 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” 
   เนื่องจากมีนิสิต จ านวน ๒ คน ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
ตามมติดังกล่าวข้างต้น ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอหารือกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รหัสนสิิต ๖๑) มีผลการสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นที่เสนอ เพ่ือพิจารณา ขอหารือกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รหัสนิสิต ๖๑)  
  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

มติ เนื่องจากที่ประชุมได้เคยพิจารณาข้อหารือกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าเกณฑ์ และมีมต ิ“ให้ด าเนินการตามมติสภาวิชาการ  
 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก่อนส าเร็จการศึกษา 
 นิสิตต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ ์Exit-Exam” ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก่อนส าเร็จการศึกษานิสิตต้องสอบ 
  ภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ Exit-Exam 
 ๒. หากมีนิสิตระดับปริญญาโทที่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าเกณฑ์ ให้ด าเนินการ 
  ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
  โดยก่อนส าเร็จการศึกษานิสิตต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ Exit-Exam 



- ๑๗ - 

  ๔.๒.๓ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ 
 

   ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการก ากับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เป็นแผนมีก าหนดคราวละสี่ป ีซึ่งประกอบด้วย สถานภาพของหลักสูตรที่เปิดอยู่ขณะจัดท าแผน 
หลักสูตรที่ได้ยกเลิก หรืองดรบันิสิตก่อนการจัดท าแผน แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ แผนการปรับปรุงหลักสูตร 
แผนการงดรับนิสิต (ถ้ามี) แผนการรวมหรือการยกเลิกหลักสูตร (ถ้ามี) เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาท่ีได้รับมอบจากประธานกรรม
การปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา นั้น ฝ่ายวิชาการจึงขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินการ
และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดสาระส าคัญที่พึงมีในแผนพัฒนาการศึกษาดังต่อไปนี้  
 ๑. ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 
  ๑.๑ สถานภาพของหลักสูตรที่เปิดอยู่ขณะจัดท าแผน 
  ๑.๒ หลักสูตรที่ได้ยกเลิกก่อนการจัดท าแผน 
  ๑.๓ หลักสูตรที่งดรับนิสิตก่อนการจัดท าแผน 
  ๑.๔ แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ 
  ๑.๕ แผนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ 
  ๑.๖ แผนการรวมหรือการยกเลิกหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ (ถ้ามี) 
  ๑.๗ แผนการงดรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ (ถ้ามี) 
  ๑.๘ จ านวนการรับนิสิตในรอบ ๔ ปีย้อนหลังก่อนการจัดท าแผน 
  ๑.๙ แผนการรับนิสิตใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ 
 ๒. ข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ๓. ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ 
 ๔. ข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๕. ข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กร  
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 
  ๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (กองแผนงาน) รับผิดชอบการจัดท าแผน 
   ในภาพรวมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง (กองบริการการศึกษา) รับผิดชอบ 
   ด้านวิชาการ 
  ๑.๓ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   (กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) รับผิดชอบด้านนิสิต 
  ๑.๔ ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
  ๑.๕ ผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน 
  ๑.๖ อาจแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมการจัดท าข้อมูลแผนพัฒนา 
   การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๒. ทั้งนี้ ข้อมูลที่จะจัดท าให้จัดท าแผนที่มีแผนภูมริูปภาพ กราฟ เพ่ือให้สามารถดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น  



- ๑๘ - 

 ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๗  
(แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร) จากอาจารย์รัชนี วงศ์สุมิตร เป็น อาจารย์ปาจารีย์ ปุรินทรวรกุล เนื่องจาก
อาจารย์รัชนี วงศ์สุมิตร เกษียณอายุการปฏิบัติงาน วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ตามล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชนก  เศรษฐบุตร 
  ล าดับที่ ๒ ดร.พรรณพิลาศ  กุลดิลก 
  ล าดับที่ ๓ อาจารย์ตวงลาภ  เปี่ยมอยู่สุข 
  ล าดับที่ ๔ อาจารย์ประเสริฐ  ช่วยแก้ว 
  ล าดับที่ ๕ อาจารย์ปฐมพงศ์  มงคลพรไพโจรน์ 
  ล าดับที่ ๖ ดร.วรธรรม  พงษ์สีชมพู 
  ล าดับที่ ๗ อาจารย์ปาจารีย์  ปุรินทรวรกุล 
  ล าดับที่ ๘ อาจารย์สุธิดา  ชิโนดม 
  ล าดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาภา  สุขพล า 
  ล าดับที่ ๑๐ ดร.ชวนวล  คณานุกูล 
  ล าดับที่ ๑๑ รองศาสตราจารย์ชมพูนุช  ปัญญไพโรจน์ 
  ล าดับที่ ๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์ 
  ล าดับที่ ๑๓ รองศาสตราจารย์สุกัญญา  บูรณเดชาชัย 
  ล าดับที่ ๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  บัวเผื่อน 
  ล าดับที่ ๑๕ ดร.กังวาฬ  ฟองแก้ว 
  ล าดับที่ ๑๖ ดร.ตวงทอง  สรประเสริฐ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
  



- ๑๙ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๐๐๖๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว ๐๐๑๒๒  
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ 
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก ดร.อรดา ลีลานชุ 
เป็น อาจารย์คณพศ วิรัตนชัย เนื่องจาก ดร.อรดา ลีลานุช ลาออก จากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๐๐๖๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ว ๐๐๑๒๒  
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



- ๒๐ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 
 

                        
(นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางสาววรรณา  แนบเชย) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้จดรายงานการประชุม 
 

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


