
  สรปุมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๑๖   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐:๐๐  น. 
                                  ณ ห้องประชุม  ๙๐๓  ชัน้  ๙   อาคาร ภปร. 
                                               มหาวิทยาลัยบรูพา         

 
              จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  วันที่   ๑๖   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.   รับทราบรายงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

๑.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
 วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑.๒ รายงานการตรวจสอบ ประจําไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓) ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑.๓ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
๑.๔ ที่ประชุมขอถอนวาระเกี่ยวกับรายงานผลการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช ้
 ประเมินผลการสอนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ของอนุกรรมการ 
 ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ประเมินผลการสอน 
๑.๕ โครงการแบบย่อ (Project  Brief)  ตามกลยุทธ์ของแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.  ให้มีการกํากับดูแลและคดิตามผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 ๒.  ให้มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
๑.๖ รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  วันที ่๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑก์ารต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกําหนดอํานาจและหน้าที่ของ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 ๑.  ให้เพิ่มความเป็นวรรคสองของข้อ ๔ “การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
      สภามหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัยอาจมอบหมายให้เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
      เป็นผู้กํากับดูแลได้”  
 ๒.  ให้เพิ่มข้อความในข้อ ๕.๕ และ ๕.๙ “ประสานงานเพื่อ” 
 ๓.  เรียงลําดับข้อใหม ่
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๕. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการสรรหาอํานาจและหน้าที ่
 ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔  และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย 
 บูรพา เรื่อง การกําหนดตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖. ให้ความเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกําหนด 
 ตําแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗. ให้ความเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การกําหนด 
 ตําแหน่งประธานสาขาวิชา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๘. ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 (ฉบับที่ ๓) 
๙. ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียม 
 การศึกษา หลกัสูตรเหมาจ่าย  ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๐. ให้ความเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม 
 ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  (ใชร้อบประเมินต้ังแต่วันที่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ถึงวันที่ ๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)  และใหเ้พิ่มความ “หากเกิดปัญหาใหห้ัวหน้าส่วนงาน 
 พิจารณา” 
๑๑. ให้ความเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม 
 ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔  (ใชร้อบประเมินต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔    
 เป็นต้นไป)  และให้เพิ่มความ “หากเกิดปัญหาให้หัวหนา้ส่วนงานพิจารณา” 
๑๒. ให้ความเห็นชอบโครงการจดัต้ังเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออกหน่วยงานภายใน 
 ของคณะวิทยาการสารสนเทศ  โดยใหใ้ช้ช่ือเป็น เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออก 
 มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๓. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ใช้ช่ือเป็น เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออก 
 มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายใน ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๔. ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการรบริหารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน สถาบัน 
 วิทยาศาสตร์ทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๕. ให้ความเห็นชอบ แต่งต้ัง ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะภูมิสาร 
 สนเทศศาสตร ์ ต้ังแต่วันที่ ๑๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๖. ให้ความเห็นชอบ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.สินธ์ุชัย  แก้วกิติชัย  ดํารงตําแหน่งคณบดี 
 คณะเภสัชศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๗. ที่ประชุมขอถอนวาระพิจารณาแต่งต้ังคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
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๑๘. ให้ความเห็นชอบพิจารณากําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
 ให้แก่ นายทวีศักด์ิ  เทพพิทกัษ์  ต้ังแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๑๙. ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รบัปริญญากิตติมศักด์ 
 ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี ้
 ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย                         ประธานกรรมการ 
 ๒.  ศาสตราจารย์เกยรีติคณุสมศักด์ิ  จักรไพวงศ์               กรรมการ 
 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ                       กรรมการ 
 ๔.  อธิการบดี                                                       กรรมการ 
 ๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                   กรรมการ 
      ประสานมติร  (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ) 
 ๖.  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรรมการ 
 ๗.  กรรมการสภาวิชาการ  จํานวน ๑ คน 
๒๐. ให้ความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
๒๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๒. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 แผน ก แบบ ก๑  และแผน ก  แบบ ก๒  ภาคปกติ จํานวน ๒๐ คน  และภาคพิเศษ จํานวน  
 ๒๐  คน 
๒๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม ่
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๔. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  ภาคต้น   ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 แผน ก  แบบ ก ๒  จํานวน ๒๕  คน 
๒๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔   
๒๖. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔   ภาคต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 แผน ก แบบ ก๒  จํานวน ๓๐ คน 
๒๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่าง 
 ประเทศ  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๘. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  ภาคต้น 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๔  แผน ก  แบบ ก๒  จํานวน ๕ คน แผน ข  จํานวน ๒๕ คน 
๒๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๓๐. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ภาคต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  แผน ก แบบ ก๒  จํานวน 
 ๔๐  คน  แผน ข จํานวน ๑๒๐  คน 
๓๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๒. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔  ภาคต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 ภาคปกติ  จํานวน ๕๐ คน  ภาคพิเศษ  จํานวน ๕๐ คน 
๓๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ 
 (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสตูรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๔. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดบัปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ  (หลกัสูตรนานาชาติ)  หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ภาคต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  จํานวน ๓๐ คน 
๓๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สถาบนั 
 สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี  หลกัสูตรใหม่ 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๖. ให้ความเห็นชอบขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุข 
 สิรินธร  จังหวดัชลบุรี  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 จํานวน ๕๐ คน 
๓๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะวิทยาศาสตร์  ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๒  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๑.๑ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๑.๒ หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรงุ  
          พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. หลักสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน  ๕  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง  
          พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๒.๒ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
          พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๒.๓ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรบัปรุง  
          พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๒.๔ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรบัปรุง 
          พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ๒.๕ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสตูรปรับปรุง 
          พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 ๕ 

 ๓. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน ๒  สาขาวิชา  ดังนี้ 
     ๓.๑ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๓.๒ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
          พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศกึษาศาสตร์ 
 ๑.  หลกัสูตรระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๓  สาขาวิชา  ดังนี้ 

     ๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๑.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตร  
          ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๑.๓ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรบัปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  หลกัสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน ๓  สาขาวิชา  ดังนี ้
     ๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรบัปรุง   
           พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงจากหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
          การให้คําปรึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒) 
     ๒.๒ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรบัปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๒.๓  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
            พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓.  หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน ๗ สาขาวิชา  ดังนี ้
     ๓.๑ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสตูร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๓.๒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสตูร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๓.๓ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสตูร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
           หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๓.๔ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสตูร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนศิลปะ  
           หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๓.๕ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสตูร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและ 
          พลศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๓.๖ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา   
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
     ๓.๗ หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๓๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ  ดังนี ้
 ๑.  หลกัสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน ๑  สาขาวิชา  ดังนี ้

    ๑.๑ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง 
          พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑.หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
         พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๐. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 ๑.  หลกัสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน ๒  สาขาวิชา  ดังนี้ 

    ๑.๑ หลักสตูรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ๑.๒ หลักสตูรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
          หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒.  หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน ๑  สาขาวิชา  ดังนี้ 
    ๒.๑ หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๔  (ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 
         การโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

๔๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑.  หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน ๕ สาขาวิชา  ดังนี ้

     ๑.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 
           พ.ศ. ๒๕๕๔  
     ๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ีหลักสูตรปรับปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๕๔  
     ๑.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรปรับปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๕๔  
     ๑.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรงุ 
           พ.ศ. ๒๕๕๔  
     ๑.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 
           พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๔๒. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๙  ภาคปกติ แผน ก แบบ ก๒ 
 จํานวน ๑๐ คน 
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๔๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะอญัมณ ีดังนี้ 
 ๑.  หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวน ๓ สาขาวิชา  ดังนี ้

     ๑.๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
     ๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรบัปรุง 
           พ.ศ. ๒๕๕๔   
     ๑.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณแีละเครือ่งประดับ  
          หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๕. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลกัสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๖. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๗. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๘. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๐. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๒. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๓. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
 ทางธุรกิจ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕๔. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๕๕. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕๖. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สําหรับผู้บริหาร  ศูนย์การศึกษาระยอง ณ สตาร์พลาซ่า  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
๕๗. ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หน่วยสอนนอกสถานที่ต้ัง 
 ศูนย์การศึกษาระยอง ณ สตาร์พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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๕๘. ให้ความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๑๘  
 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข) 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              วันที ่ ๑๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 


