
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันอังคารที ่๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ    กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล    กรรมการ 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ๑๐. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๑. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒๐. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๑. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒ / ๒๕๖๐  
  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ และเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิซึ่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและ
ออกค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็น เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ สรุปผลการด าเนินงานของสภาวิชาการ รอบปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
 

  ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการด าเนินงานของสภาวิชาการ รอบปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
สรุปไดต้ามตาราง ดังนี้ 
 

เรื่องพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๘  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา (คน)   
 ระดับปริญญาตรี สถาบันสมทบ ๗๙๔ ๑,๐๔๓ 
 ระดับปริญญาตรี ๘,๖๙๒ ๘,๙๕๐ 
 ระดับปริญญาโท ๒,๐๔๘ ๑,๖๔๑ 
 ระดับปริญญาเอก ๑๔๔ ๑๗๑ 
การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา (คน) 

๖๔ ๖๙ 

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (คน) - ๑ 
 รองศาสตราจารย์ (คน) ๕ ๑๔ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คน) ๒๓ ๔๑ 
พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ (ฉบับ) ๒ ๒ 
การยุบเลิกและการจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ส่วนงาน)   
 การยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงาน ๓ - 
 การจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน ๖ ๑ 
ข้อบังคับ และประกาศ (ฉบับ)   
 ข้อบังคับ ๑ ๓ 
 ประกาศ ๔ ๒๓ 
การขอยกเลิกหลักสูตร (หลักสูตร)   
 วิชาโท ๒ - 
 ระดับปริญญาตรี ๑ ๑๑ 
 ระดับปริญญาโท ๗ ๗ 
 ระดับปริญญาเอก  ๓ 
หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ (หลักสูตร)   
 ระดับปริญญาตรี ๑ ๖ 
 ระดับปริญญาโท ๖ ๕ 
 ระดับปริญญาเอก ๕ ๕ 
หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตร)   
 ระดับปริญญาตรี (สถาบันสมทบ) - ๖ 
 ระดับปริญญาตรี ๖ ๙๑ 
 ระดับปริญญาโท ๑ ๓๕ 
 ระดับปริญญาเอก ๑ ๑๒ 
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เรื่องพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (หลักสูตร)   
 ระดับปริญญาตรี ๒๓ ๑๓ 
 ระดับปริญญาโท ๓ ๓ 
 ระดับปริญญาเอก ๑ - 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (หลักสูตร)   
 วิชาโท   
 ระดับปริญญาตรี (สถาบันสมทบ) ๑๐ ๑ 
 ระดับปริญญาตรี ๗๐ ๑๑ 
 ระดับปริญญาโท ๔๐ ๑๐ 
 ระดับปริญญาเอก ๑๓ ๖ 
งานบริหารวิชาการอ่ืน (เรื่อง) ๙ ๑๖ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๒.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๒.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
 

  นายปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๑๒๐ สังกัดภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศศ.ม. (ไทยศึกษา) ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์. (๒๕๕๖). พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา. 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๑(๓๖), ๑๙-๓๓.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   

 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์. (๒๕๕๘). การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ. 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๔๓), ๘๕-๑๐๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา โดยวิธี
ปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๖๕๑๒๑ ศาสนาเบือ้งต้น) แล้วเห็นว่า นายปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ของ นายปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ของ นายปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
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  ๒.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

  นายภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๘๑๗-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๐ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Engineering) ๒๕๕๑ University of Southampton   
    สหราชอาณาจักร 
M.Eng.Sc. (Mechanical Engineering) ๒๕๔๓ The University of New South Wales   
    ประเทศออสเตรเลีย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๓๙ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
    ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Jantapremjit, P. (2014). Vector field path following for an autonomous 

underwater vehicle, Journal of research and application in mechanical 
engineering, 2, 84-90. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Jantapremjit, P. (2014). Anti-rolling gyroscopic moment device for ship stability. 
In Proceedings of the 5th TSME International Conference on Mechanical 
Engineering (pp. AME004 (1-5). Chaingmai: Thailand. 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ จักรพันธ์ รสหอม, อทิวัฒน์ ศรีทองนาค, ณัฐวุฒิ เชียวกชีวติ และภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์. 
(๒๕๕๕). อุปกรณ์ก าเนิดกระแสไฟฟ้าจากการไหลของกระแสน้ าทะเล. ใน การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖ (หน้า ETM2071 (๑-๕)). เชียงราย: 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี. 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
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เรื่องท่ี ๔ Jantapremjit, P. (2014). Design and development of a remotely operated vehicle. 
In Proceedings of the Second TSME International Conference on Mechanical 
Engineering (pp. DRC03 (1-6)). Krabi: Thailand. 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๓๓๖๑ การควบคุมอัตโนมัติ) แล้วเห็นว่า  
นายภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๒.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายณัฐพล ชมแสง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
 

  นายณัฐพล ชมแสง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๗๐๓-๒๕๕๒ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะอัญมณี มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๕ เดือน  
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คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Materials Science) ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
อส.บ. (เทคโนโลนีการเชื่อม) ๒๕๔๐  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
    พระนครเหนือ  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Chomsaeng, N., Sukcharoen, S., & Meechoowas, E. (2016). Lithium-Cobalt Glass 

for Sapphire. Key Engineering Materials, 702, 108-112. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

เรื่องท่ี ๒ อาภากรณ์ นุ้ยพิน, ณัฐพล ชมแสง, เอกรัฐ มีชูวาศ และภูวดล วรรธนะชัยแสง. (๒๕๕๗). 
การศึกษาแก้วเติมส าหรับรอยแตกบนทับทิม. วารสารวัทยาศาสตร์บูรพา, ฉบับพิเศษ  

 การประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖, ๔๐-๔๖.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณัฐพล ชมแสง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่า
สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายณัฐพล ชมแสง (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๘๑๓๐๕ การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ) แล้วเห็นว่า 
นายณัฐพล ชมแสง เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณัฐพล ชมแสง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ของ นายณัฐพล ชมแสง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ของ นายณัฐพล ชมแสง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๒.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายยศนันท์ วีระพล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 

  นายยศนันท์ วีระพล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๗๔๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)  ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
ภ.บ. (เภสชัศาสตร์) ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Weerapol, Y., Cheewatanakornkool, K. & Sriamornsak, P. (2010). Impact of gastric 

pH and dietary fiber on Calcium availability of various calcium salts. Silpakorn 
University Science and Technology Journal, 4(1), 15-23. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕  
 

เรื่องท่ี ๒ Weerapol, Y., Tubtimsri, S., Jansakul, C. & Sriamornsak, P. (2017). Improved 
dissolution of Kaempferia parviflora extract for oral administration by preparing 
solid dispersion via solvent evaporation. Asian Journal of Pharmaceutical 
Sciences, (In press) DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajps.2016.09.005 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ScienceDirect  
 (http://www. Sciencedirect.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 



- ๑๐ - 

เรื่องท่ี ๓ Weerapol, Y., Limmatvapirat, S., Nunthanid, J., Konthong, S. Suttiruengwong, S. & 
Sriamornsak, P. (2017). Development and characterization of nifedipine-amino 
methacrylate copolymer solid dispersion powders with various adsorbents. Asian 
Journal of Pharmaceutical Sciences, (In press)  

 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajps.2017.01.002 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายยศนันท์ วีระพล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายยศนันท์ วีระพล (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๗๙๑๒๒๑ รูปแบบและเทคนิคของภสัชภัณฑ์เบื้องต้น ๗๙๑๓๒๑  
เภสัชกรรม ๒ ๗๙๑๔๒๑ เภสชักรรม ๔) แล้วเห็นว่า นายยศนันท ์วีระพล เป็นผู้มีความช านาญพิเศษ 
ในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายยศนันท์ วีระพล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ของ นายยศนันท์ วีระพล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ของ นายยศนันท์ วีระพล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
  โดยขอให้ปรับแก้ค าผิดในเอกสาร ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ หน้า ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๑ - 

  ๒.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 

  นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๘๙๕ สังกัดภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๙ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
D.B.A. (Management) ๒๕๕๖  Asian Institute of Technology  
    ประเทศไทย 
บธ.ม. (การตลาด) ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
M.P.P.M. (Management) ๒๕๕๐  National Institute of Development  
    Administration  ประเทศไทย 
วท.บ. (พืชศาสตร์) ๒๕๓๒  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Suvittawat, A. (2016). Service Quality in a Bank: Bangkok Bank Public Company 

Limited (Chonburi) Case Study. Actual Problems of Economics, 5(179), 336-342. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๒ Suvittawat, A. (2014). Glyphosate Market in Thailand: Opportunities and 
Challenges. Information Management and Business Review, 6(4), 207-211. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
  



- ๑๒ - 

เรื่องท่ี ๓ Suvittawat, A.(2014). Competitiveness of Thai Entrepreneurs: Key Success Factors 
of Logistics Business Operations. Information Management and Business Review, 
6(6), 280-285.  

 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็น
ว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกต ิ
แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๙๕๙๔๐๒ Logistics and Supply Chain Management) แล้วเห็นว่า 
นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ของ นายอดิศักดิ์  สุวิทวัส โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ของนายอดิศักดิ์  สุวิทวัส โดยวิธปีกติ แบบที่ ๒  
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเก่ียวกับผลงานวิจัยที่ไม่มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเจ้าตัวให้ทราบว่าผู้ประเมินผลงานทางวิชาการอาจจะ 
  ขอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๓ - 

  ๒.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ ว่าที่เรือตรีอุทิศ บ ารุงชีพ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 

  ว่าที่เรือตรีอุทิศ บ ารุงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๓๙๒-๒๕๕๐ สังกัดภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    ประเทศไทย 
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) ๒๕๓๘ สถาบันราชภัฏพระนคร ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อุทิศ บ ารุงชีพ. (๒๕๕๙). การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือก้าวสู่

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๑(๒), ๑๘๙-๒๐๐.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อุทิศ บ ารุงชีพ. (๒๕๕๗). HyFlex Learning: การเรียนรู้ผสมผสานแบบยืดหยุ่น เทคโนโลยีการ

เรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑. วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๕(๑), ๑๕-๒๙. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐    
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ว่าที่เรือตรีอุทิศ บ ารุงชีพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
  



- ๑๔ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ ว่าที่เรือตรีอุทิศ บ ารุงชีพ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๐๐๒๐๒๕๙ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา) แล้วเห็นว่า ว่าที่เรือตรีอุทิศ บ ารุงชีพ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ว่าที่เรือตรีอุทิศ บ ารุงชีพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของ ว่าที่เรือตรีอุทิศ บ ารุงชีพ โดยวิธีปกติ แบบที ่๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของ ว่าที่เรือตรีอุทิศ บ ารุงชีพ โดยวิธีปกติ แบบที ่๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๒.๑.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 

  นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๕๔๔ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  ๒๕๔๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
ค.บ. (การประถมศึกษา)  ๒๕๓๕ วิทยาลัยครูล าปาง  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  



- ๑๕ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Panhoon, S. & Wongwanich, S. (2012). Strategies and consequences of first 

decade education reforms: The lesson learned from school practices in 
Chonburi Province, Thailand. International Journal of Learning, 18, 279-304.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐  
 

เรื่องท่ี ๒ Panhoon, S. & Wongwanich, S. (2012). An analysis of teacher feedback for 
Improving teaching quality in primary schools. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 116(2014), 4124-4130.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ScienceDirect  
 (http://www. Sciencedirect.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐  
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ สมพงษ์ ปั้นหุ่น. (๒๕๕๙). การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน. วารสารศึกษาศาสตร์, 

๒๗(๒), ๑๓-๒๙. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๓๔๗๐๐ หลักการวิจัยเชิงปริมาณ) แล้วเห็นว่า นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
  



- ๑๖ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ของ นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น โดยวิธีปกติ แบบที ่๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ของ นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น โดยวิธีปกติ แบบที ่๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๒.๑.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

  นายวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๗-๒๕๔๕ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๔ ปี ๑๑ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรม ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
        เพ่ือการสื่อสารและการพัฒนา) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์. (๒๕๕๖). กลวิธีการปรับบทแปลระดับค าจากการแปล “รอยพระยุคล

บาท” จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง “In His Majesty’s Footsteps”. วารสารวชิาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๒(๓๘), ๕๑-๗๑. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
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บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์. (๒๕๕๙). การใช้ค าทับศัพท์ภาษาไทยในการแปลภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษจากหนังสือต ารับอาหารเรื่อง “ส ารับไทยสู่ครัวโลก”. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๓๕(๒), ๒๒๐-๒๒๘. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐    
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดย
วิธีปกต ิแบบที่ ๑  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๒๓๓๖๑ การแปลเบื้องต้น) แล้วเห็นว่า นายวัชรพงษ์ 
แจ้งประจักษ ์เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของ นายวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที ่๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของ นายวัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที ่๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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 ๒.๒ พิจารณาการบริหารงานบุคคล 
  ๒.๒.๑ พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิด 
    จรรยาบรรณ 
 

  ตามที่กองกฎหมายได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๐/ ๐๕๔๗๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ 
โดยขอให้สภาวิชาการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการพิจารณา
และวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณ
และการด าเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับข้อ ๓๓ ของ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง จรรยาบรรณและ 
การด าเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างของมหวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์และมิใช่ผู้ท าวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิด 
  จรรยาบรรณ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเสนอ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นกรรมการพิจารณา 
 และวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ 
 
  ๒.๒.๒ พิจารณาเลือกผู้แทนสภาวิชาการเป็นกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่  
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 “ข้อ  ๗  ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
 (๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน ๑ คน เป็นรองประธาน
กรรมการ 
 (๓)  ผู้แทนสภาวิชาการ ซึ่งกรรมการสภาวิชาการ เลือกกันเอง จ านวน ๑ คน 
เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้แทนคณบดี ซึ่งคณบดีในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เลือกกันเอง  
กลุ่มสาขาวิชาละ ๒ คน เป็นกรรมการ 
 (๕)  ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบัน และส านัก ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันและส านัก
เลือกกันเอง จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
 (๖)  ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 (๗)  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี แต่อาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ 
 ในกรณีท่ีกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายใน ๓๐ วัน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า ๙๐ วัน จะไม่
ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  
 ในกรณีที่กรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้มีคณะกรรมการเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น” 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาเลือกผู้แทนสภาวิชาการ ตามข้อ ๗ (๓) เป็นกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา เลือกผู้แทนสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิจัย  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเสนอ ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง เป็นกรรมการ 
 ในคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ๒.๓ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๒.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ 
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประกอบกับ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี  
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
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  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ วัตถุประสงค์ 
   เชิงสมรรถนะ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย  
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเนื้อหาข้อ ๑๒ โดยให้น าข้อ ๑๑ สถานการณ์ 
   ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
   มาเป็นข้อมูลในการปรับเนื้อหา 
  ๑.๓ ภาษาอังกฤษขอให้ปรับตัวอักษรแรกของค านามหลักที่ปรากฏโดยให้ใช้อักษร 
   พิมพ์ใหญ่ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๒.๓.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็น
ระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความ
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ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตระดับนานาชาติ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖.๑/ว๐๙๒ ลงวันที่  
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ค าว่า “ไวต่อความ 
   แตกต่างทางวัฒนธรรม” โดยปรับข้อความให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และ 
   เรียงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในแต่ละข้อตามล าลับของผลการเรียนรู้ 
   ในแต่ละด้าน 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนเพิ่มผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ ทักษะพิสัย เพ่ือให้ 
   สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๓ ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเชี่ยวชาญ  
   มีคุณธรรม จริยธรรม และไวต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมของบุคคล 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗  
  ๑.๔ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และส่งให้สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
   ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. เมื่อสภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
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 ๒.๓.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

   ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
   สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการ
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องต่อเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๙ หน่วยกิต 
   ๑) กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ๒๒ หน่วยกิต 
   ๒) กลุ่มวิชาชีพ  ๗๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) ทฤษฎี ๔๑ หน่วยกิต 
    ๒.๒) ปฏิบัต ิ ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๑๒๒๑ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  วิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๑ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เชิงสมรรถนะข้อ ๒  
  ๑.๒ ขอให้ปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บในรายวิชาที่เป็นทักษะ เช่น รายวิชา ภ.๑๑๐๑  
   ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ให้มีจ านวนชั่วโมงปฏิบัติ 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ที่ซ้ าซ้อน เช่น ผลการเรียนรู้ด้านที่ ๔  
   ข้อ ๔.๒ กับผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ ข้อ ๖.๔ ซึ่งมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องคุณวุฒิ คร.ม. (วิจัยทางการศึกษา) 
   ของนางทิพวรรณ ลิ้มประไพพงษ ์  
  ๑.๕ ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และส่งให้สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
   ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ๒. เมื่อสภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
  ๒.๓.๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
   สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และผลิตบัณฑิตมา 
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศ
ดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น า
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
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   ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วทิยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ 
  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดวิชาเลือกขอให้ปรับให้มี Curriculum Mapping ในด้านทักษะ 
   การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เช่น รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๗ การนวดไทย  
   รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๔ กีฬาเพ่ือสุขภาพ และรายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๕ โยคะเพ่ือสุขภาพ 
  ๑.๒ ขอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๔ เอกสารแนบผลงานทางวิชาการ ขอให้ระบุประเภทอาจารย์ให้ชัดเจน 
   ในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   และอาจารย์ผู้สอน ส าหรับอาจารย์ท่านใดมีต าแหน่งทางวิชาการของ 
   สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย  
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  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
   ให้ถูกต้อง 
  ๑.๖ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องสอดคล้องกับสาขาวิชา 
   ของหลักสูตรด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
  ๒.๓.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
   จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ครบรอบท่ีจะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ท าให้หลักสูตรต้องมีการ 
ปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้ 
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา 5 ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
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  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วทิยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ 
  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ปกหลักสูตรขอให้ปรับตรามหาวิทยาลัยบูรพาให้ถูกต้อง 
  ๑.๒ หมวดวิชาเลือกขอให้ปรับให้มี Curriculum Mapping ในด้านทักษะ 
   การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เช่น รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๗ การนวดไทย  
   รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๔ กีฬาเพ่ือสุขภาพ และรายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๕ โยคะเพ่ือสุขภาพ 
  ๑.๓ ขอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๕ เอกสารแนบผลงานทางวิชาการ ขอให้ระบุประเภทอาจารย์ให้ชัดเจน 
   ในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   และอาจารย์ผู้สอน ส าหรับอาจารย์ท่านใดมีต าแหน่งทางวิชาการของ 
   สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
   ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องสอดคล้องกับสาขาวิชา 
   ของหลักสูตรด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๗ - 

  ๒.๓.๖ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
   สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ การปรับปรุงได้ด าเนินการ 
ให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ รอบระยะเวลา 5 ปี 
ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
    ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบรูพา แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วทิยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดตรัง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาแล้ว 
  



- ๒๘ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ 
  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดวิชาเลือกขอให้ปรับให้มี Curriculum Mapping ในด้านทักษะ 
   การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เช่น รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๗ การนวดไทย  
   รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๔ กีฬาเพ่ือสุขภาพ และรายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๕ โยคะเพ่ือสุขภาพ 
  ๑.๒ ขอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๔ เอกสารแนบผลงานทางวิชาการ ขอให้ระบุประเภทอาจารย์ให้ชัดเจน 
   ในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   และอาจารย์ผู้สอน ส าหรับอาจารย์ท่านใดมีต าแหน่งทางวิชาการของ 
   สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
   ให้ถูกต้อง 
  ๑.๖ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องสอดคล้องกับสาขาวิชา 
   ของหลักสูตรด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
  ๒.๓.๗ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
   จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี  
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 รวมเป็นระยะเวลา 5 ป ี
ครบวงรอบที่จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลง 



- ๒๙ - 

ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ท าให้หลักสูตรต้องมี 
การปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย และการฟ้ืนฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา 5 ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วทิยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ 
  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ปกหลักสูตรขอให้ปรับตรามหาวิทยาลัยบูรพาให้ถูกต้อง 
  ๑.๒ หมวดวิชาเลือกขอให้ปรับให้มี Curriculum Mapping ในด้านทักษะ 
   การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เช่น รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๗ การนวดไทย  
   รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๔ กีฬาเพ่ือสุขภาพ และรายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๕ โยคะเพ่ือสุขภาพ 
  ๑.๓ ขอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๕ เอกสารแนบผลงานทางวิชาการ ขอให้ระบุประเภทอาจารย์ให้ชัดเจน 
   ในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   และอาจารย์ผู้สอน ส าหรับอาจารย์ท่านใดมีต าแหน่งทางวิชาการของ 
   สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
   ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องสอดคล้องกับสาขาวิชา 
   ของหลักสูตรด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
  ๒.๓.๘ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
   จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ครบรอบท่ีจะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบกับมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ท าให้หลักสูตรต้องมี 
การปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้ 
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย 
การฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ รวมทั้งสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา 5 ปี 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบนัสมทบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วทิยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ 
  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดวิชาเลือกขอให้ปรับให้มี Curriculum Mapping ในด้านทักษะ 
   การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เช่น รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๗ การนวดไทย  
   รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๔ กีฬาเพ่ือสุขภาพ และรายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๕ โยคะเพ่ือสุขภาพ  
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  ๑.๒ ขอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๔ เอกสารแนบผลงานทางวิชาการ ขอให้ระบุประเภทอาจารย์ให้ชัดเจน 
   ในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   และอาจารย์ผู้สอน ส าหรับอาจารย์ท่านใดมีต าแหน่งทางวิชาการของ 
   สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
   ให้ถูกต้อง 
  ๑.๖ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องสอดคล้องกับสาขาวิชา 
   ของหลักสูตรด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
  ๒.๓.๙ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
   จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้การปรับปรุงได้ด าเนินการให้
สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา 5 ปี 
ทั้งนี ้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 



- ๓๓ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ 
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วทิยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ 
  ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดวิชาเลือกขอให้ปรับให้มี Curriculum Mapping ในด้านทักษะ 
   การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เช่น รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๗ การนวดไทย  
   รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๔ กีฬาเพ่ือสุขภาพ และรายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๕ โยคะเพ่ือสุขภาพ 
  ๑.๒ ขอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๔ เอกสารแนบผลงานทางวิชาการ ขอให้ระบุประเภทอาจารย์ให้ชัดเจน 
   ในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   และอาจารย์ผู้สอน ส าหรับอาจารย์ท่านใดมีต าแหน่งทางวิชาการของ 
   สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
   ให้ถูกต้อง 
  ๑.๖ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องสอดคล้องกับสาขาวิชา 
   ของหลักสูตรด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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  ๒.๓.๑๐ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 

  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 จึงมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยคงความสอดคล้องต่อกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตมาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 
รวมถึงตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  ๔๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จงัหวัดยะลา สถาบันสมทบมหาวทิยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วทิยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ 
  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ปกหลักสูตรขอให้ปรับตรามหาวิทยาลัยบูรพาให้ถูกต้อง 
  ๑.๒ หมวดวิชาเลือกขอให้ปรับให้มี Curriculum Mapping ในด้านทักษะ 
   การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เช่น รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๗ การนวดไทย  
   รายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๔ กีฬาเพ่ือสุขภาพ และรายวิชา ๕๓๒๕ ๐๕๕ โยคะเพ่ือสุขภาพ 
  ๑.๓ ขอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๕ เอกสารแนบผลงานทางวิชาการ ขอให้ระบุประเภทอาจารย์ให้ชัดเจน 
   ในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   และอาจารย์ผู้สอน ส าหรับอาจารย์ท่านใดมีต าแหน่งทางวิชาการของ 
   สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
   ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องสอดคล้องกับสาขาวิชา 
   ของหลักสูตรด้วย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๓.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  ฝ่ายเลขานุการก าหนดวันประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๔ ของเดือน 
ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือน าเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังน ี้ 
  



- ๓๖ - 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. 
๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. 
๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. 
๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. 
๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. 
๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 โดยก าหนดให้มีการประชุมครั้งพิเศษท่ี ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น. 
 
 

                       
               (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)         (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา      ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้จดรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


