รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
-------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพทูล แก้วหอม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองศาสตราจารย์เสกสรร ตันยาภิรมย์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
๑๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้ลาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายบุญปลูก ชายเกตุ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรา ดาวสุด
๔. ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์
๕. นายวัชระ วงศ์เกิดสุข
๖. นายไพศาล ริมชลา
๗. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
๘. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
๙. นางปัทมา วรรัตน์

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ แล้วดาเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

-๓วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ โดยขอให้ปรับแก้มติ
วาระที่ ๔.๓.๖ เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ให้ยกเลิก (ปิดแบบมีเงื่อนไข) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ดังนั้น การกากับดูแลด้านการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตทุกคน
จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมดอยู่ในอานาจของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการจึงขอถอนวาระ”

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ขอทบทวนการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการ
การโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนั้น

-๔คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ประชุม
มีมติ “ไม่อนุมัติการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการ
การโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
ให้เขียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม และ
บูรณาการระบุเป็นเอกเดียว ไม่ใช่ 2 เอก คือ การบูรณาการสองเรื่องเข้าด้วยกันเป็นเอกเดียว ซึ่งเป็น
พหุวิทยาการถือว่าเป็นเอกเดียวได้ โดยให้แก้ไขให้ตรงจุด เอกบูรณาการชื่ออะไร ให้ระบุ”
คณะฯ จึงได้ทบทวนโครงสร้างหลักสูตร และดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายในของ
หมวดวิชาเฉพาะ เพื่อให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อโครงสร้างรายวิชาของนิสิตปัจจุบันและนิสิตที่จบ
การศึกษาแล้ว ดังนี้
- หมวดวิชาเฉพาะบังคับ จานวน 30 หน่วยกิต บูรณาการโดยรวมหมวดวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 8 วิชา เข้ากับ วิชาเฉพาะบังคับ 2 วิชา (66220359 หลักการมัคคุเทศก์ และ 66122159
การดาเนินงานและการจัดการส่วนหน้า) เนื่องจากเป็นรายวิชาที่นิสิตทั้ง 2 กลุ่ม เรียนเหมือนกันทุกคน
- หมวดวิชาเฉพาะเลือก จานวน 27 หน่วยกิต เป็นการรวมหมวดวิชาเฉพาะบังคับ
ในรายวิชาที่นิสิตทั้ง 2 กลุ่มเรียนไม่ตรงกัน เข้ากับ วิชาเฉพาะเลือก โดยจัดเป็นกลุ่มวิชาเลือกการท่องเที่ยว
และกลุ่มวิชาเลือกการโรงแรม (ตารางเปรียบเทียบตามเอกสารแนบ)
ชื่อสาขาวิชาที่บูรณาการเหลือเพียงเอกเดียว คือ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ ซึง่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ ตลอดจนสร้างนัก
บริหารธุรกิจมืออาชีพที่รักในอาชีพบริการ ทั้งนี้ นิสิตปัจจุบันและนิสิตที่จบการศึกษาภายได้หลักสูตรนี้
ได้ลงชื่อรับทราบและไม่ขัดข้องต่อการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ไว้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562
คณะฯ จึงขอทวบการเสนอขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรฯ ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ก่อนเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยบูรพาอีกครั้ง
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ขอทบทวนการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑. ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัย
ให้ครบถ้วน
๒. ชื่อหลักสูตรใหม่นี้ให้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการการศึกษา ๒๕๕๙
๓. โครงสร้างของหลักสูตรต้องสอดคล้องกับชื่อของหลักสูตรที่ขอปรับใหม่
๔. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๕๓.๒ ขออนุมัติลดจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวามคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติถอนวาระ ขอลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีความประสงค์ขอให้มีการทบทวนมติดังกล่าว เนื่องจากสานัก
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการขออนุโลม
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร กรณีหลักสูตรไม่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (Coursework) แล้ว
ให้ขออนุโลมปรับลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/ หรืออาจารย์ประจาหลักสูตรได้
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จึงขอทบทวนและเสนอขอลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ต่อสภาวิชาการอีกครั้ง
หลักสูตรดังกล่าวได้ขออนุมัติยกเลิก (ปิดแบบมีเงื่อนไข) ต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการขอ
ยกเลิก (ปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องจัดการเรียนการสอน
จนกว่านิสิตคงค้างจานวน ๕๖ คน จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด นั้น บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนจนเหลือนิสิตคงค้าง จานวน ๔ คน ซึ่งปัจจุบันนิสิตคงค้างอยู่ระหว่าง
จัดทาโครงงานและรอขึ้นสอบวิชาโครงงาน โดยนิสิตเหล่านีม้ ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานครบแล้ว และ
คาดว่านิสิตจะสาเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจากตามเกณฑ์
จานวนนิสิตต่ออาจารย์ของหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ๑ คน : นิสิต ๒๐ คน เพื่อให้
การบริหารจัดการอาจารย์ประจาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะฯ จึงขออนุญาตลดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมจานวน ๕ คน เหลือ ๑ คน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ลาดับ

อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม

๑ นางสาวธารารัตน์ พวงสุวรรณ
๒ นายสมบัติ ฝอยทอง
๓ นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
๔ นางสาวกัญลิน จิรัฐชยุต
๕ นางสาวธีราพร ชาญพนา
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)

อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
- ตัดออก - ตัดออก - ตัดออก - ตัดออก นางสาวธีราพร ชาญพนา

คงเดิม เปลี่ยน
ใหม่






-๖คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ขออนุมัติลดจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ยกเลิก
(ปิดแบบมีเงื่อนไข) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี การกากับดูแล
ด้านการจัดการเรียนการสอน และการขออนุมัติลดจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
อยู่ในอานาจของสภามหาวิทยาลัย
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่คณะโลจิสติกส์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน เนือ่ งจากชื่อสาขาวิชาดังกล่าว
ไม่ชัดเจนตามที่ปรากฎในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หัวข้อชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ คุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๑ นางสาวเสาวนิตย์ เลขวัต ชื่อมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้อง ขอให้ปรับแก้
ให้ถูกต้อง
๓. หมวดที่ ๒ ความสาคัญ วรรคที่หนึ่ง บรรทัดที่สอง ให้ปรับคาว่า “ปี พ.ศ. ๒๕๕๘”
เนื่องจากตามหลักการของราชบัณฑิตให้เลือกใช้ระหว่าง คาว่า “ปี” หรือ
คาว่า “พ.ศ.” คาใดคาหนึ่งโดยไม่ให้ใช้ร่วมกัน
๔. หมวดที่ ๒ ความสาคัญ วรรคที่ห้า ให้ปรับเนื้อหาโดยกล่าวถึง หลักสูตรนี้มีความ
แตกต่างจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อย่างไร ให้เขียนความโดดเด่น
ของหลักสูตร มิใช่สิ่งที่หลักสูตรขาด

-๗๕. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และ
ให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
๖. หมวดที่ ๒ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้พิจารณา
รายวิชาที่นิสิตต้องศึกษาในแต่ละชั้นปี ในแต่ละรายวิชาวัดผลการเรียนรู้และกาหนด
Curriculum Mapping อย่างไร โดยให้มีการบูรณาการและกาหนดความคาดหวัง
ของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้ชัดเจน
๗. หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง ให้ปรับเนื้อหาโดยให้ระบุว่า หลังจากเปิดหลักสูตรแล้ว
มีแผนที่จะพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง เช่น ส่งเสริมให้คณาจารย์ขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น พัฒนาคณาจารย์ให้มีวิธีจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบใหม่ เป็นต้น
๘. ให้ปรับการเขียนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๙. ชื่อรายวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษ และคาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษขอให้ตรวจสอบให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยให้เป็น
ไปตามหลักการเขียนคาอธิบายรายวิชา ตามคู่มือการเสนอหลักสูตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๐. คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรมีน้อย
๑๑. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
คณะโลจิสติกส์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และรอบรู้ด้านการวิเคราะห์โซ่อุปทานเชิงวิศวกรรม สามารถ
บูรณาการการจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถไปประกอบสัมมาอาชีพด้านวิศวกรรม
โซ่อุปทาน
๒. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบสูงและยืดหยุ่นในการทางานภายใต้สภาวะกดดัน
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
๓. ผลิตบัณฑิตที่ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์
ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม สามารถทางานเป็นทีมและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๔. ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา ใฝ่รู้ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๑๔๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๑๐๓ หน่วยกิต
๑) วิชาเฉพาะด้าน
๓๓ หน่วยกิต
๒) วิชาบังคับ
๕๕ หน่วยกิต
๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

-๘คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ชื่อหลักสูตร “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน”
มีความเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพหรือไม่อย่างไร หรืออาจเปลี่ยนชื่อหลักสูตร
เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมโซ่อุปทาน” หากจะใช้
ชื่อหลักสูตรเดิมให้อธิบายเหตุผลความจาเป็นว่าทาไมต้องมีคาว่า “วิศวกรรม”
ให้อธิบายเพิ่มเติมโดยอ้างอิง มคอ. ๑ และให้สื่อสารทาความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าศึกษาว่าหลักสูตรนี้สาเร็จการศึกษาแล้วไม่ใช่วิศวกร
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไม่สะท้อนผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน
ให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน
๑.๓ ให้เพิ่ม PLOs ของหลักสูตร และแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน
๑.๔ ขอให้ปรับแผนการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาโครงงาน
วิศวกรรมโซ่อุปทาน โดยไม่ให้จัดการศึกษาในภาคการศึกษาเดียวกัน
๑.๕ รายวิชาสัมมนาทางโลจิสติกส์ ให้จัดแผนการศึกษาก่อนรายวิชาสหกิจศึกษา
๑.๖ รายวิชาที่เป็นทักษะควรมีจานวนชั่วโมงปฏิบัติ
๑.๗ ตารางสรุปการแก้ไขหลักสูตรให้ปรับชื่อหลักสูตรให้ถูกต้อง
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จานวนที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปกติ จานวน ๕๐ คน

คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จานวน ๕๐ คน (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

-๙คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จานวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จานวน ๕๐ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ
จานวน ๕๐ คน โดยจะสามารถเปิดรับนิสิตได้เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓.๕ ขอขยายเวลาการสาเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติ “ให้นายคมพล เกลาโพธิ์ และนางสาวแพรวพรรณ บุญจันทร์ พิจารณาเหตุผล
ความจาเป็นในการขอขยายเวลาการศึกษา ตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๔.๒/ ว ๖๔๗ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา” นั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว จึงเสนอขอขยายเวลาการสาเร็จ
การศึกษานิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อ-สกุล

เข้า
ศึกษา

สอบผ่าน
ส่งเล่ม
ปากเปล่า

๑. นางสาวแพรวพรรณ ภาคปลาย ๑๑ พ.ย ๖๒ ๑๓ ธ.ค.
บุญจันทร์
ปีการศึกษา
๖๒
๒๕๕๗
รหัสนิสิต
๕๗๙๑๒๒๔๔
(ปริญญาโท)

นาเสนอบทความ/เผยแพร่ผลงาน
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ ๔ และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา : “นวัตกรรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” เมื่อวันจันทร์ที่ ๙
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์
http://conference.cpu.ac.th

คะแนน
ต้องสาเร็จ BUUการศึกษา GET
ภาคต้น
ปีการศึกษา
๒๕๖๒
(๑๕ ธ.ค.
๖๒)

เหตุผล
ในการขอ
ขยายเวลา
การศึกษา
๓๓ เนื่องจากป่วย
ไซนัสเรื้อรังและ
ต้องเข้ารับการ
ผ่าตัดในวันที่
๑๗ ธ.ค. ๕๙
และต้องรักษา
ต่อเนื่องโดยใช้
เวลาทั้งหมด
๑๕๐ วัน

- ๑๐ ชื่อ-สกุล
๒. นายคมพล
เกลาโพธิ์
รหัสนิสิต
๕๖๘๑๐๒๒๘
(ปริญญาเอก)

เข้า
ศึกษา

สอบผ่าน
ส่งเล่ม
ปากเปล่า

นาเสนอบทความ/เผยแพร่ผลงาน

ภาคปลาย ๑๒ พ.ย ๖๒ ๑๒ ธ.ค. The 1st Thailand Biorefinery
ปีการศึกษา
๖๒ Conference "The Future of
๒๕๕๖
biorefinery for Thailand 4.0"
Suranaree University of
Technology, Nakhon
Ratchasima, Thailand, July 2526, 2019.

คะแนน
ต้องสาเร็จ BUUการศึกษา GET
ภาคต้น
ปีการศึกษา
๒๕๖๒
(๑๕ ธ.ค.
๖๒)

เหตุผล
ในการขอ
ขยายเวลา
การศึกษา
๗๕ เนื่องจากต้อง
ดูแลมารดาที่
ประสบอุบัติเหตุ
ล้ม เป็นเวลา
๘ เดือน
ตั้งแต่เดือน
ธ.ค. ๕๘ก.ค. ๕๙

เนื่องจากนิสิตทั้ง ๒ ราย เหลือเพียงเกณฑ์การสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๑/๒๕๕๖ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับ
ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตแต่ละราย
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ
สาหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สาหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. หนังสือแจ้งจากสานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จากประกาศทั้ง ๒ ฉบับ ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามประกาศฉบับปี ๒๕๕๖ ใช้เกณฑ์สูงกว่า ปี ๒๕๖๒ ดังนี้

ประเภทแบบทดสอบ

ประกาศ ปี ๒๕๕๖
ประกาศ ปี ๒๕๖๒
เกณฑ์การสาเร็จ เกณฑ์การสาเร็จ เกณฑ์การสาเร็จ
เกณฑ์
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท (ต้องผ่านตั้งแต่
แรกเข้า)
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

๑. BUU-Test/BUU-GET
๒. TOEFL
๒.๑ Paper-base
๔๕๐ ขึ้นไป
๕๐๐ ขึ้นไป
๒.๒ Computer-base ๑๓๑ ขึ้นไป
๑๗๓ ขึ้นไป
๒.๓ Internet-base
๔๕ ขึ้นไป
๖๑ ขึ้นไป
๔๒ ขึ้นไป
๔๒ ขึ้นไป
๓. IELTS
๕.๐ ขึ้นไป
๕.๕ ขึ้นไป
๔.๕ ขึ้นไป
๔.๕ ขึน้ ไป
๔. CU-TEP
๔๕ ขึ้นไป
๔๕ ขึ้นไป
หมายเหตุ: นายคมพล เกลาโพธิ์ หากคิดตามเกณฑ์ ปี ๒๕๖๒ จะสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีคะแนน BUU-GET เกิน ร้อยละ ๕๐

- ๑๑ ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตทั้ง ๒ ราย
อีก ๑ ปีการศึกษา แต่เนื่องด้วย สานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้ทาหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการอนุโลมขอขยายเวลาให้กับนิสิต จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรด
พิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอขยายเวลาการสาเร็จการศึกษาของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยว่า “เหตุผลที่นิสิต
ทั้งสองรายขอขยายเวลาการสาเร็จการศึกษา ยังไม่เข้าเงื่อนไขตามหนังสือ
ที่ อว ๐๒๒๔.๒/ ว ๖๔๗ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลา
การศึกษาให้กับนักศึกษา ข้อ ๓ และนิสิตไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๑/๒๕๕๖ ซึง่ รายของนายคมพล เกลาโพธิ์ พิจารณาเห็นว่า
เหตุผลที่ระบุยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะเป็นเหตุสุดวิสัยได้ ส่วนรายของนางสาวแพรวพรรณ
บุญจันทร์ ใบรับรองแพทย์ระบุว่า สมควรให้ลาป่วย ๗ วัน (วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เหตุผลจึงไม่เพียงพอเพื่อขอขยายเวลาการศึกษา” ทั้งนี้ ส่วนงาน
อาจให้นิสิตทั้งสองรายเข้าศึกษาใหม่ในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้วิธีการเทียบโอน
รายวิชาและเทียบโอนหน่วยกิต ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ แพทย์หญิงระวีวรรณ วิฑูรย์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา ๒๑๓๑ - อายุรศาสตร์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖
“ให้หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบคาขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ
และให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”
กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงระวีวรรณ วิฑูรย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เลขที่อัตรา ๙๐๒๕๑ สังกัดสานักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๕ เดือน
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
๒๕๕๖
แพทยสภา ประเทศไทย
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
๒๕๕๔
แพทยสภา ประเทศไทย

- ๑๒ พ.บ. (แพทยศาสตร์)
๒๕๔๘
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Witoon, R., Yongsiri, S., Buranaburidaj, P. & Nanna, P. (2019). Efficacy of triple
diuretic treatment in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients:
A randomized controlled trial. Kidney Research and Clinical Practice, 38, 108-115
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Pubmed
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
เรื่องที่ ๒ ระวีวรรณ วิฑูรย์, สมชาย ยงศิริ, อโนชา วนิชชานนท์ และเพ็ชรงาม ไชยวานิช. (๒๕๖๒).
ผลของค่าอัตราการกรองของไต ณ ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มล้างไตทางช่องท้องต่อผลลัพธ์ทางคลินิก
ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา. บูรพาเวชสาร, ๖(๒), ๕๗-๖๗.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ
แพทย์หญิงระวีวรรณ วิฑูรย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โดยวิธีปกติ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ
แพทย์หญิงระวีวรรณ วิฑูรย์ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบคาขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงระวีวรรณ วิฑูรย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑๓ ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ของ แพทย์หญิงระวีวรรณ วิฑูรย์ โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
ของ แพทย์หญิงระวีวรรณ วิฑูรย์ โดยวิธีปกติ โดยมีข้อสังเกต ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๒
ผู้ขอกาหนดตาแหน่งฯ มีชื่ออยู่ลาดับ ๒ แต่มีสัดส่วนผลงานร้อยละ ๖๐ และวารสาร
ที่ตีพิมพ์เป็นวารสารของคณะแพทยศาสตร์ที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งสังกัด
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวอัญชลี มีบุญ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา ๖๑๐๑-รัฐศาสตร์

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖
“ให้หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบคาขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ
และให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”
กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวอัญชลี มีบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่
อัตรา ๙๐๐๗ สังกัดสานักงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึง่ มีความประสงค์ขอกาหนด
ตาแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๙ เดือน
คุณวุฒิ
ปร.ด. (ไทยศึกษา)
ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๖
๒๕๔๙
๒๕๓๕

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๑๔ เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ อัญชลี มีบุญ. (๒๕๖๑). แรงจูงใจในการพัฒนาตนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว. วารสารวิจัยราไพพรรณี, ๑๓(๑), ๑๙๘-๒๐๖.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ อัญชลี มีบุญ. (๒๕๕๙). ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว: การคงอยู่หรือการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิจัยราไพพรรณี, ๑๑(๒), ๑๓-๒๔.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ อัญชลี มีบุญ. (๒๕๖๑). คุณธรรม จริยธรรมสาหรับผู้บริหารที่สอดคล้องกับการปกครอง
ในองค์กรภาครัฐ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University,
๑๑(๓), ๑๓๙๙-๑๔๐๘.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ
นางสาวอัญชลี มีบุญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ
นางสาวอัญชลี มีบุญ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบคาขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวอัญชลี มีบุญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๑๕ ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ของ นางสาวอัญชลี มีบุญ โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
ของ นางสาวอัญชลี มีบุญ โดยวิธีปกติ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับประวัติการศึกษา
ปีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปีที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มอบฝ่ายเลขาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายปิยะ นาควัชระ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา ๖๑๐๒-รัฐประศาสนศาสตร์

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖
“ให้หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบคาขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ
และให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”
กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายปิยะ นาควัชระ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ เลขที่
อัตรา ๙๐๙๘๙ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึง่ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑๐ เดือน
คุณวุฒิ
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (การบริหารทั่วไป)
รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๑
๒๕๔๔
๒๕๖๐
๒๕๓๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๑๖ เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ปิยะ นาควัชระ. (๒๕๖๒). นวัตกรรมระบบการประเมินเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของพลังงาน
ชุมชนเชิงพื้นที่. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University,
๑๒(๔), ๑๔๗๔-๑๔๙๓.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ ปิยะ นาควัชระ. (๒๕๖๒). ตัวแบบสมการโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนปลอดขยะต้นแบบ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University,
๑๒(๔), ๑๔๙๔-๑๕๑๑.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ
นายปิยะ นาควัชระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอด
ถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณา
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ของ
นายปิยะ นาควัชระ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบคาขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายปิยะ นาควัชระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ของ นายปิยะ นาควัชระ โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๗ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ของ นายปิยะ นาควัชระ โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒ การบริหารงานวิชาการ
๔.๒.๑ ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ที่มีชั่วโมงการสอนเกินร้อยละ ๕๐

ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้มีหนังสือที่ อว ๐๒๒๔/ว ๖๕๓ ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๘ ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นัน้
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้กาหนดให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชา นั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจาเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ภายนอกมากว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถดาเนินการได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจาร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
นั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
ฝ่ายวิชาการ จึงขอเสนอบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ที่มีชั่วโมง
การสอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา ประกอบไปด้วยส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้
๑. คณะวิทยาการสารสนเทศ จานวน ๗ คน
๒. คณะอัญมณี จานวน ๒ คน
๓. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จานวน ๘ คน
๔. วิทยาลัยนานาชาติ จานวน ๓ คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ที่มีชั่วโมงการสอนเกินร้อยละ ๕๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ที่มีชั่วโมงการสอนเกินร้อยละ ๕๐ โดยให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ให้แสดงร้อยละชั่วโมงที่สอนเทียบกับจานวนชั่วโมงทั้งหมด กรณีมีสอน
หลายกลุ่มให้ระบุแยกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มสอนร้อยละเท่าไหร่
๑.๒ ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมในการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยอาจแบ่งเหตุผล
เป็นประเภท เช่น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
๑.๓ ให้ระบุชื่อหลักสูตรของแต่ละรายวิชาที่เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

- ๑๘ ๑.๔ ให้ระบุจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร และสัดส่วนของอาจารย์พิเศษต่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑.๕ ให้แนบประวัติอาจารย์พิเศษ
๑.๖ ให้จัดทาแผนในการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ต้องใช้อาจารย์พิเศษในอนาคต
๑.๗ ในการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตั้งแต่ภาคการศึกษาต่อไป
ให้ฝ่ายวิชาการประสานเรื่องการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจากส่วนงานให้เป็น
ไปตามแนวปฏิบัติในการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ โดยเน้นย้ากับส่วนงาน
ให้ต้องดาเนินการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษอย่างน้อย ๖๐ วัน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๒ ขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก (ปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
จานวนทั้งสิ้น ๓๕ คน บัดนี้ นิสิตในหลักสูตรฯ ดังกล่าว จานวน ๓๕ คน ได้สาเร็จการศึกษาครบทั้งหมดแล้ว
คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเสนอขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๑๙ ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๓.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชา ข
จานวน ๗ รายวิชา เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้เลือกเรียนรายวิชาที่มีความหลากหลาย
ทัง้ ด้านประกันภัยและคอมพิวเตอร์ ซึ่งกาลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการทางาน และตรงกับสายงานมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. รายวิชา ๖๖๓๓๑๒๕๙ หลักการประกันภัย
๓ (๓-๐-๖)
๒. รายวิชา ๒๕๗๒๑๕๕๙ หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ๓ (๓-๐-๖)
๓. รายวิชา ๒๕๗๒๑๖๕๙ หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค ๓ (๓-๐-๖)
๔. รายวิชา ๘๘๖๒๗๑๕๙ การจัดการข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
๕. รายวิชา ๘๘๖๒๗๒๕๙ การทาเหมืองข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
๖. รายวิชา ๘๘๖๒๗๔๕๙ การสร้างมโนภาพข้อมูล ๓ (๓-๐-๖)
๗. รายวิชา ๘๘๖๒๗๕๕๙ ระบบข่าวกรองธุรกิจและ ๓ (๓-๐-๖)
ระบบอัจริยะ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับ
Curriculum Mapping ให้มีความรับผิดชอบหลักใน ๓ ด้านแรก
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๒๐ ๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑๗ ตัด ดร.จันทรา อินทนนท์ ออกจากการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
เนื่องจาก ดร.จันทรา อินทนนท์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับที่ ๑๙ ตัด อาจารย์นุชจรินทร์ แก้วกล้า ออกจากการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
เนื่องจากอาจารย์นุชจรินทร์ แก้วกล้า ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับดังนี้

- ๒๑ ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๒ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า เป็น
อาจารย์ปุญญิศา วัฒนะชัย เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า จะลาออกจากราชการตั้งแต่
วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ลาดับที่ ๒ อาจารย์ปุญญิศา วัฒนะชัย
ลาดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
ลาดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
ลาดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
ลาดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์
ลาดับที่ ๗ อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
ลาดับที่ ๘ รองศาสตราจารย์ ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
ลาดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ลาดับที่ ๑๐ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
ลาดับที่ ๑๑ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๒๒ ๔.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี ๒๕๕๙
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับดังนี้
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ จาก อาจารย์มณเฑียร หงุ่ยตระกูล เป็น ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์
เนื่องจาก อาจารย์มณเฑียร หงุ่ยตระกูล ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ ดร.รสา สุนทรายุทธ
ลาดับที่ ๒ ดร.มิยอง ซอ
ลาดับที่ ๓ อาจารย์ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์
ลาดับที่ ๔ ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์
ลาดับที่ ๕ อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๒๓ ๔.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ฉบับปี ๒๕๖๐ ซึง่ คณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว
โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๓ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณห์จุฑา ดาลลาส เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชามญช์ ปุณโณทก เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณห์จุฑา ดาลลาส
ดารงตาแหน่งผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ในตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.ชนัดดา แนบเกษร
ลาดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
ลาดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชามญชุ์ ปุณโณทก
ลาดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ วัฒนสินธุ์
ลาดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
ลาดับที่ ๖ รองศาสตราจารย์นุจรี ไชยมงคล
ลาดับที่ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมารดี มาสิงบุญ
ลาดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารี กังใจ
ลาดับที่ ๙ รองศาสตราจารย์พรนภา หอมสินธุ์
ลาดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุม
ครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๑๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

- ๒๔ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ปัญญ์บุศยกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

