
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก    ประธานกรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร    กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ไพทูล  แก้วหอม      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์เสกสรร  ตันยาภิรมย์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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 ๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 
 ๑๙. นางสาววรรณา  แนบเชย      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๐. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร  เฮงอุดมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒. นางสุภรัติ  สุขวิสุทธิ ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓ ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์ คณะโลจิสติกส์ 
 ๔. ดร.เสาวนิตย์  เลขวัต คณะโลจิสติกส์ 
 ๕. อาจารย์ผรณกษม  อินทรทัต คณะโลจิสติกส์ 
 ๖. อาจารย์ศรชัย  อุดมธนาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์ไพฑูรย์  ศรีนิล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๙. ดร.พีร  วงศ์อุปราช วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๐. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๑. ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๒. ดร.ยุทธนา  จันทะขิน  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๓. ดร.ณัฎฐกานต์  พฤกษ์สรนันทน์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๑๔. อาจารย์ชวนา  อังคนุรักษ์พันธุ์  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
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 ๑๕. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข กองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นายไพศาล  ริมชลา กองบริการการศึกษา 
 ๑๗. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช กองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร กองบริการการศึกษา 
 ๑๙. นางปัทมา  วรรัตน์ กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิด 
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ แล้วด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  -ไม่มี- 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 
๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๙/๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ขอทบทวนการพิจารณาแนวปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

  ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไดพิ้จารณาแนวปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร แล้วมีมติ 
“อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนที่อยู่ในหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในฐานข้อมูลระดับสากล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป” นั้น 
  บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า  
“ควรปรับแก้ไข จาก “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” เป็น “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” ดังนี้ 
“อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนที่อยู่ในหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในฐานข้อมูลระดับสากล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป” 
  ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอขอทบทวนการพิจารณาแนวปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตรนานาชาติ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาทบทวนการพิจารณาแนวปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 ส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตร 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ปรับแนวปฏิบัติฯ เป็น “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
 ที่อยู่ในหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับสากล  
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ 
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป” และให้ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ให้อาจารย์ 
 ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับสากล  
 ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ ภายในระยะเวลา ๓ ปี หลังจากปี ๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๘) 
 
 ๓.๒ แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีเทียบกับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติ ขอให้ ฝ่ายวิชาการวิเคราะห์แผนการรับนิสิตกับจ านวนที่รับจริงรายหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือน าเสนอในครั้งต่อไป นั้น 
  ฝ่ายวิชาการขอสรุปข้อมูลการรับนิสิต ดังนี้ 
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ตารางท่ี ๑ จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่รับนิสิตเป็นไปตามแผน เกินแผน และต่ ากว่าแผน ระดับปริญญาตรี  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

หลักสูตร จ านวนหลักสูตร ร้อยละ 
หลักสูตรที่รับนิสิตได้เท่ากับแผนและไม่เกินร้อยละ ๒๐ ๑๙ ๑๗.๔๓ 
หลักสูตรที่รับนิสิตต่ ากว่าแผน ๔๙ ๔๔.๙๕ 
หลักสูตรที่รับนิสิตเกินแผน (เกินร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป) ๔๑ ๓๗.๖๑ 
รวม ๑๐๙  
 
ตารางท่ี ๒ จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่รับนิสิตเป็นไปตามแผน เกินแผน และต่ ากว่าแผน ระดับปริญญาตรี  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาของแต่ละวิทยาเขต 
 

กลุ่มสาขาวิชา 
วิทยาเขต จ านวน

หลักสูตร 
ร้อยละ 

บางแสน จันทบุรี สระแก้ว 
๑. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ๔๖ ๗๖.๔ 
๒. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ๖ -๕๔.๖ 
๓. วิทยาศาสตร์สุขภาพ     ๑๘ ๑๘.๔ 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ๒๘ ๕.๖ 
๕. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ๒ -๗๔.๑ 
๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ๙ -๑๕.๐ 
รวม    ๑๐๙  
หมายเหตุ  - หมายถึง รับน้อยกว่าแผน  
 
ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

คณะ 

จ านวน 
การรับนิสิตที่

สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ (คน) 

จ านวนนิสิตใหม่ 
ข้อมูล ๒๓ ก.ค. 
๒๕๖๒ (คน) 

ภาพรวม 
ระดับคณะ 

ร้อยละเกิน/
ต่ ากว่าแผน 

จ านวน
หลักสูตร
ที่เปิดรับ 

จ านวนหลักสูตรที่รับนิสิต 

เท่ากับ
แผน 

น้อย
กว่า
แผน 

เกิน
แผน 

คณะการจัดการและการท่องเท่ียว ๒๔๐ ๗๑๑ เกินแผน  ๑๙๖.๒๕ ๓ - - ๓ 
คณะดนตรีและการแสดง ๑๖๒ ๒๒๒ เกินแผน  ๓๗.๐๔ ๓ - - ๓ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๘๑๐ ๑๑๖๘ เกินแผน  ๔๔.๒๐ ๑๔ - ๔ ๑๐ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๕๑๗ ๑๕๗๗ เกินแผน  ๒๐๕.๐๓ ๕ - ๒ ๓ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑๖๓ ๒๐๖ เกินแผน  ๒๖.๓๘ ๕ ๑ ๑ ๓ 
คณะศึกษาศาสตร์ ๔๓๐ ๓๙๓ น้อยกว่าแผน  -๘.๖๐ ๑๑ - ๗ ๔ 
วิทยาลัยนานาชาติ ๒๔๒ ๒๔๗ เกินแผน  ๒.๐๗ ๕ - ๓ ๒ 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ๑๑๔ ๙๖ น้อยกว่าแผน  -๑๕.๗๙ ๒ - ๒ - 
คณะพยาบาลศาสตร์ ๒๓๐ ๑๘๒ น้อยกว่าแผน  -๒๐.๘๗ ๒ - ๒ - 
คณะแพทยศาสตร์ ๑๐๔ ๔๙ น้อยกว่าแผน  -๕๒.๘๘ ๑ - ๑ - 
คณะเภสัชศาสตร์ ๑๕๐ ๑๓๓ น้อยกว่าแผน  -๑๑.๓๓ ๑ - ๑ - 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๑๘ ๒๙๔ เกินแผน  ๑๔๙.๑๕ ๓ -   ๓ 



- ๖ - 

คณะ 

จ านวน 
การรับนิสิตที่

สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ (คน) 

จ านวนนิสิตใหม่ 
ข้อมูล ๒๓ ก.ค. 
๒๕๖๒ (คน) 

ภาพรวม 
ระดับคณะ 

ร้อยละเกิน/
ต่ ากว่าแผน 

จ านวน
หลักสูตร
ที่เปิดรับ 

จ านวนหลักสูตรที่รับนิสิต 

เท่ากับ
แผน 

น้อย
กว่า
แผน 

เกิน
แผน 

คณะสหเวชศาสตร์ ๒๘๐ ๒๘๐ เท่ากับแผน ๐.๐๐ ๕ - ๒ ๓ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๘๐ ๒๔๐ เกินแผน  ๒๐๐.๐๐ ๔ - - ๔ 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ๑๐๘ ๑๒๗ เกินแผน  ๑๗.๕๙ ๑ - - ๑ 
คณะโลจิสติกส์ ๔๐๕ ๓๕๑ น้อยกว่าแผน  -๑๓.๓๓ ๕ - ๒ ๓ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ ๑๙๑ ๓๒๕ เกินแผน  ๗๐.๑๖ ๓ - - ๓ 
คณะวิทยาศาสตร์ ๖๘๐ ๖๙๒ เกินแผน  ๑.๗๖ ๑๑ - ๔ ๗ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๕๔๐ ๕๓๖ น้อยกว่าแผน  -๐.๗๔ ๘ ๑ ๒ ๕ 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๗๔ ๑๒๖ น้อยกว่าแผน  -๕๔.๐๑ ๕ - ๔ ๑ 
โครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์ 
และบริหารธุรกิจ ๑๐๐ ๒๑ น้อยกว่าแผน  -๗๙.๐๐ ๑ - ๑ - 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๘๕ ๒๒ น้อยกว่าแผน  -๗๔.๑๒ ๒ - ๒ - 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล ๗๕ ๔๕ น้อยกว่าแผน  -๔๐.๐๐ ๑ - ๑ - 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ๒๔๔ ๒๗๑ เกินแผน  ๑๑.๐๗ ๕ - ๔ ๑ 
คณะอัญมณี ๙๕ ๓๖ น้อยกว่าแผน  -๖๒.๑๑ ๓ - ๓ - 

รวม ๖๔๓๗ ๘๓๕๐ เกินแผน  ๒๙.๗๒ ๑๐๙ ๒ ๔๘ ๕๙ 

หมายเหตุ  - หมายถึง รับน้อยกว่าแผน  

       

ที่ตั้ง แผนการรับ 
จ านวนนิสิตใหม่ 

ข้อมูล ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ (คน) 
เทียบแผน 

บางแสน ๕๕๖๔ ๗๘๒๙ เกินแผน  
วิทยาเขตจันทบุรี ๔๑๔ ๓๕๒ น้อยกว่าแผน  
วิทยาเขตสระแก้ว ๔๕๙ ๑๖๙ น้อยกว่าแผน  

รวม ๖๔๓๗ ๘๓๕๐ เกินแผน  
 
 ๑. สาเหตุ 
  ๑) ส่วนงานเล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC ซึ่งเป็น
โอกาสในการสร้างและพัฒนาก าลังคนให้สอดรับกับความต้องการก าลังคนของ EEC 
  ๒) ระบบการรับสมัคร TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า วันที่รายงานตัวเข้าเป็น
นิสิตใหมอ่ยู่ภายในระยะเวลาวันรับสมัครในรอบถัดไป ท าให้ส่วนงานทราบจ านวนผู้มารายงานตัวช้า  
จึงต้องประมาณการจ านวนที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่าจ านวนรับหลายเท่าตัว อีกทั้งผู้รายงาน
ตัวเป็นนิสิตจาก TCAS รอบท่ี ๑ - ๓ ต่ ากว่าเป้าหมายมาก ส่วนงานจึงเพิ่มจ านวนประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ใน TCAS รอบท่ี ๔ โดยมีหลักการเพิ่มจ านวนด้วยการพิจารณาจากจ านวนผู้ไม่มาสัมภาษณ์  
ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งส์เฮ้าส์ ผู้สละสิทธิ์ ผู้ไม่มารายงานตัว ผู้ลาออก และนิสิตออก
กลางคัน  



- ๗ - 

  ๓) จากก าหนดการรับสมัคร TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาจัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้สมัคร และรายงานตัวเป็นนิสิตล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่ 
ต้องก ากับจ านวนรับให้เป็นไปตามแผนการรับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  อีกทั้ง ทปอ. มีระบบการรับส่งข้อมูล
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ทางกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ต้องท างานอย่างเร่งด่วน 
ให้ทัน ท าให้ไม่มีเวลาตรวจสอบและก ากับจ านวนรับให้เป็นไปตามแผนการรับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  ๔) ส่วนงานมีรายรับต่ ากว่ารายจ่าย จึงต้องน าเงินสะสมมาใช้ในการบริหารจัด 
การเรียนการสอน ซึ่งการรับนิสิตเพิ่มข้ึนอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยให้ส่วนงานมีการบริหารจัดการ 
ที่คล่องตัวมากข้ึน 
 ๒. ผลกระทบ 
  ๑) ส่วนงานที่รับผิดชอบสอนวิชาศึกษาทั่วไป ไม่สามารถหาอาจารย์มาสอน 
ได้เพียงพอ จ าเป็นต้องจ้างอาจารย์พิเศษมากขึ้น ส่งผลต่อค่าตอบแทนการสอนที่เพ่ิมข้ึน 
  ๒) การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของส่วนงานต้องค านึงถึงอาจารย์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓) สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๓. แนวทางการแก้ไข 
  ๑) ส่วนงานมีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จัดกลุ่มเรียนและจ านวนนิสิต 
ในกลุ่มเรียนอย่างเหมาะสม รวมทั้งตั้งคณะกรรมการวิชาการของส่วนงานที่มีประธานสาขาและ 
ประธานหลักสูตรเป็นกรรมการ เพ่ือวางแผนก ากับติดตาม และแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
  ๒) ส่วนงานปรับสัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต เป็นสัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิต
เต็มเวลาเทียบเท่า เพ่ือให้แผนการผลิตบัณฑิตเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยต้องผ่านการอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย 
  ๓) ก ากับดูแลการก าหนดจ านวนการรับนิสิตในแต่ละรอบ 
  ๔) ในส่วนของหลักสูตรที่รับนิสิตเกินแผนจะก ากับติดตามจ านวนนิสิตคงอยู่จาก 
แรกเข้าโดยดูสัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต ขอดูเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตเมื่อศึกษาสิ้นปีที่ ๑ 
  ๕) ส าหรับหลักสูตรที่รับนิสิตได้ต่ ากว่าแผน ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะฯ ท าการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปตามโรงเรียนต่าง ๆ มากขึ้น มีการให้ทุนการศึกษาในบางส่วนงาน มีการเชิญ
อาจารย์แต่ละโรงเรียนมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาต่อทุกปีการศึกษา 
  ๖) จัดกิจกรรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 64  (Open House) ร่วมกับ ทปอ. 
  ๗) ฝ่ายวิชาการ โดยกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จัดท าแผนเพื่อก ากับ
ติดตามจ านวนรับของแต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
  



- ๘ - 

กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. ชี้แจงก าหนดการด าเนินงานของ TCAS ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ กันยายน ๒๕๖๒ 
๒. ขอข้อมูลส่วนงานเกี่ยวกับการรับนิสิตในแต่ละรอบ ได้แก่ คุณสมบัติผู้สมัคร 
องค์ประกอบและเกณฑ์ในการคัดเลือก จ านวนรับ และจ านวนให้ประกาศผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ (ส่วนงานรับทั้ง ๕ รอบได้ แต่ถ้าแจ้งว่ารับในรอบนั้น ๆ แล้วจะยกเลิก
มิได้) 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๓. แจ้งจ านวนนิสิตใหม่ในแต่ละรอบของ TCAS ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยทราบ 

รอบท่ี ๑ - ๕ 
 

๔. สรุปจ านวนนิสิตใหม่สะสมเปรียบเทียบกับแผนการผลิตบัณฑิต ต่อคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ เพ่ือให้ส่วนงานปรับจ านวนประกาศรับ และแจ้งให้สภาวิชาการ และ
สภามหาวิทยาลัยทราบ  

รอบท่ี ๒ - ๕ 
 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
 ๓.๓ ขอทบทวนมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 
  ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของวิทยาลัยวิทยาการ 
  วิจัยและวิทยาการปัญญา เป็นคณะวิทยาการและนวัตกรรมปัญญา 
 

 สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้ขอเปลี่ยนชื่อ และเพ่ิมภารกิจการจัดการสอน
ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ นั้น โดยได้รับค าแนะน าเชิงนโยบาย (Policy Guideline) จากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้วิทยาลัยฯ วิเคราะห์สถานภาพและจัดท าเป็นแผน Turn Around 
ให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยใหม่ และเพ่ิมภารกิจการจัดการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาฯ ที่ไม่เคยเปิด 
ในประเทศไทย ซึ่งในมหาวิทยาลัยทั่วโลกมีเปิดสาขาวิชานี้เพียง ๑๓ แห่งเท่านั้น คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา Cognitive Science and Innovation  
 อีกท้ังวิทยาลัยฯ ได้รับค าแนะน าให้สอบถามเรื่องชื่อของวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับ 
พันธกิจและองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่วิทยาลัยฯ ด าเนินการไปแล้ว ๑๒ ปี ไปยังส านักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของการแปลค าศัพท์ได้รับการตอบ
กลับจากส านักงานราชบัณฑิตยสภา จ านวน ๒ ครั้ง (อ้างถึง ที่ รภ ๐๐๐๐๔/ ๑๓๓๓ ลงวนัที่ ๑๗ กันยายน  
๒๕๖๒ และ ที่ รภ ๐๐๐๔/ ๑๔๔๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) มีมติยืนยันจากส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
ในการแปลชื่อภาษาอังกฤษของ Faculty of Cognitive Science and Innovation เป็นภาษาไทยว่า 
“คณะปริชานศาสตร์และนวัตกรรม หรือ “คณะวิทยาการปริชานและนวัตกรรม” 
 ซึ่งจากมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ในครั้งนั้น ความทราบแล้วนั้น วิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวนมติท่ีประชุมฯ ใหม่ ดังประเด็นต่อไปนี้ 
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 ๑. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก
ส่วนงานและการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ (๒), (๓) และ (๘)  
  ๑.๑ หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกของวิทยาลัยฯ รวมถึงปริญญาตรีที่จะ
เปิดสอนนั้น เป็นเพียงการเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนหาได้ซ้้าซ้อนกันไม่ ซึ่งได้เชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืน 
ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ และปรัชญา 
ซึ่งเป็นแบบพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) ในประเทศไทยสาขาวิชาดังกล่าวได้บรรจุชื่อในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมถึงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เรื่อง Cognitive Science เป็นการมุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับสมองของ
มนุษย์ และถือว่าเป็นสาขาวิชาใหม่ในประเทศไทย เป็นการศึกษาการท างานของจิตใจกับสมองนั้นเป็นสิ่ง
ที่ยังมีข้อสงสัยอยู่และยังต้องการงานวิจัยอีกมากเพ่ือที่จะค้นหาค าตอบ เช่น การเกิดเชาว์ปัญญาของ
มนุษย์ อารมณ์กับการตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงการท างานของสมอง
ระหว่างการตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงกับมนุษย์ในด้านกระบวนการเรียนรู้ (Cognitive 
Process) ปัจจุบันการได้มีวิธีการวิเคราะห์การท างานของสมองโดยตรงด้วยการอาศัยวิธีวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้า (Electrical Activity) ของสมอง การใช้เทคนิคการวัดคลื่นไฟฟ้าบริเวณผิวนอก
ของสมอง (Brain Cortex) ซึ่งสามารถท าได้โดยการติดขั้วไฟฟ้า (Electrode) บนหนังศีรษะ ด้วย
เครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography) หรือ EEG เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย์ (Brain, Mind and Action)  
  ๑.๒ คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๒ คน มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญตรง
กับสาขาวิชา Cognitive science and innovation โดยมีคุณวุฒิสูงสุดระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
   ๑) Neuroscience (ประสาทวิทยาศาสตร์) จ านวน ๒ คน 
   ๒) Psychology (Cognitive neuroscience) จ านวน ๑ คน 
   ๓) อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
   ๔) สรีรวิทยาการแพทย์ จ านวน ๑ คน 
   ๕) เทคนิคการแพทย์ จ านวน ๑ คน 
   ๖) การศึกษา จ านวน ๓ คน 
   ๗) การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา จ านวน ๑ คน 
   ๘) การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา จ านวน ๒ คน 
  อย่างไรก็ตามวิทยาลัยฯ รอนักเรียนทุนรัฐบาลส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชามานุษยวิทยา จ้านวน ๓ คน (คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปี ๒๕๖๔)  
  ๑.๓ ห้ามไม่ให้จัดตั้งคณะที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สัมพันธ์กัน ซึ่งในประเด็นนี้ ทางวิทยาลัยฯ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ 
แต่เป็นการเปลี่ยนชื่อ และเพ่ิมภารกิจการจัดการสอนระดับปริญญาตรีเท่านั้น จาก Harvard Business 
Review (2018) ที่กล่าวถึง ๗ ทักษะที่ AI ท าแทนมนุษย์ไม่ได้ (7 Skills That Aren’t About to Be 
Automated) ได้แก่ ๑) ทักษะด้านการสื่อสาร : Communication ๒) สร้างสรรค์เนื้อหา : Content  
๓) การเข้าใจในบริบท : Context ๔) ความสามารถทางด้านอารมณ์ : Emotional competence  
๕) การสอน : Teaching  ๖) คอนเนคชั่น : Connections และ ๗) เข็มทิศทางจริยธรรม : An Ethical 
Compass ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่ายังมีความจ าเป็นและส าคัญในปัจจุบันที่จะเปิดสอนปริญญาตรีในสาขาวิชานี้ 

https://hbr.org/
https://hbr.org/
https://hbr.org/2018/07/7-skills-that-arent-about-to-be-automated
https://hbr.org/2018/07/7-skills-that-arent-about-to-be-automated
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รวมถึงการโอกาสในการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา Cognitive Science and 
Innovation นั้น มีความชัดเจนในช่องทางในการประกอบอาชีพ (Career Outlook) จากผลการส ารวจความ
ต้องการจ าเป็น และสารสนเทศอ่ืน ๆ สนับสนุน เช่น  
 ๑) นักวิจัยด้านวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม  
 ๒) นักวิชาการด้านวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม  
 ๓) นักเขียนชุดค าสั่ง (โปรแกรมเมอร์) ที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาการปัญญาและ
นวัตกรรม  
 ๔) นักจิตวิทยาสมองที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 ๕) นักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ๖) นักวิเคราะห์ข้อมูลที่เชี่ยวชาญสถิติและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  
 ๗) ผู้เขียนบทความ (คอลัมน์นิสต์) ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เชี่ยวชาญ 
ด้านวิทยาการปัญญา สมอง และนวัตกรรม 
 ๘) นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม 
และ 
 ๙) ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องน าแนวคิดการพัฒนาสมองและวิทยาการ
ปัญญาไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ 
 หากพิจารณาจากช่องทางในการประกอบอาชีพ ส าหรับนิสิต/ นักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการปัญญาในต่างประเทศจ าแนกตามมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น 
 ๑. Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้แก่ วิชาเอก 
Cell/Molecular Neuroscience ได้แก่ อาชีพ Pharmaceutical Scientist/Senior Research 
Scientist/Project Manager/Graduate School or Medical School วิชาเอก Systems 
Neuroscience ได้แก่ อาชีพ Data Scientist/Research Technician/Senior Business 
Analyst/Graduate School or Medical School และวิชาเอก Cognitive Neuroscience ได้แก่ อาชีพ 
Clinical Research Coordinator/Management Consultant/Analyst/Graduate School, Medical 
School, or Law School 
 ๒. Carnegie Mellon University (CMU) ได้แก่ วิชาเอก Linguistics วิชาเอก 
Artificial Intelligence และ วิชาเอก Cognitive Neuroscience ได้แก่ อาชีพ Researcher/Medical 
doctor/Social Worker/Operations Manager/User Experience Designer/Product 
Designer/Software Engineer/Data Manager/Clinical Research Assistant/Business Technology 
Analyst/IT Recruitment Consultant/Consumer Channels Sale Representative/Research 
Technician/Therapeutic Staff Support/Behavioral Therapist/Neuropsychologist 
 ๓. Tilburg University ได้แก่ อาชีพ Web Analyst/Social Media Analyst/Data 
Journalist/Intelligence Software Developer/Social Robot Developer/Technology 
Consultant 
 ๔. University of Sussex ได้แก่ อาชีพ Biotechnological and 
Neuropharmacological Researcher/Scientist/AI and IT-Based Neuropsychologist/Game, 
Software, and Web Developer 
 ๕. Johns Hopkins University ได้แก่ อาชีพ Researcher/Health Care Providers, 
Information Technologist, Technical Writer/Public Servant  
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 เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารแนบ ๑ เปรียบเทียบหลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญากับคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๒. เอกสารแนบ ๒ คุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญคณาจารย์ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา 
 ๓. เอกสารแนบ ๓ แนวทางในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
วิทยาการและนวัตกรรมทางปัญญา (Cognitive Science and Innovation: CSI) 
 ๔. เอกสารแนบ ๔ เปรียบเทียบหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยกับวิทยาการปัญญากับคณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียดอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา และ 
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ 
 ๕. เอกสารแนบ ๕ บันทึกข้อความตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของ 
การแปลค าศัพท์ ของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อ และเพ่ิมภารกิจการจัดการสอน 
 ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และขอค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ขอให้น ากลับมาพิจารณาอีกครั้ง โดยให้เสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ทีว่ิทยาลัยฯ มีแผนจะสร้างหลักสูตรใหม่ แนบมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
 อย่างไรก็ตามกระบวนการเสนอหลักสูตรให้เป็นไปตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 ๓.๔ การพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ของ นางสาวชามิภา ภาณุดุลกิตติ ว่าเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
  สังคมและการบริหารหรือไม่ 
 

  ตามที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดพิ้จารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวชามิภา ภาณุดุลกิตติ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ๓๓๐๔ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และมีมติ ดังนี้ 
 ที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น มีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการ เรื่องท่ี ๒  
 ไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอก้าหนดต้าแหน่ง จึงมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  
 สกลไชย และศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช ตรวจสอบ 
 รายละเอียดของผลงานเรื่องที่ ๒ และสรุปข้อมูลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 
 ต้าแหน่งทางวิชาการฯ พิจารณาต่อไป ทั้งนี ้วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งทาง 
 วิชาการคือวันที่กองบริการการศึกษา ได้รับเอกสารการตีพิมพ์ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ในการนี้ กองบริการการศึกษา ได้ประสานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมติสภาวิชาการ  
ในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของผลงานแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น ดังนี้ 
  ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 คือ บทความวิจัย ชื่อ Relationships between Teaching 
innovations and Lifelong Learning with Deep Approach to Learning as a Mediator in Pharmacy 
Students at Burapha University เป็นงานวิจัยที่มิใช่ศาสตร์หรือการประยุกต์ศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์โดยตรง
แต่มีความเกี่ยวเนื่องบ้างกับนิสิตเภสัชศาสตร์ จึงอนุโลมว่า เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาที่เสนอ 
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  ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 คือ บทความวิจัย ชื่อ “พฤติกรรมแบบความคิดก้าวหน้าของครูใน 
ภาคตะวันออก: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  
ไม่เข้าข่ายเป็นงานวิจัยในสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และมอบหมายให้กรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาเภสัชสาสตร์พิจารณาในรายละเอียดเพ่ิมเติม นั้น กรรมการสภาวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
เภสัชสาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช และรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย) ได้อ่านและ
พิจารณาบทความวิจัยที่เสนอแล้ว พบว่า บทความวิจัยดังกล่าวระบุวัตถุประสงค์ ดังนี้   
 1) เพ่ือพัฒนาโมเดลการวัดพหุระดับพฤติกรรมแบบความคิดก้าวหน้าของครูในภาคตะวันออก 
 2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัดองค์ประกอบพฤติกรรมแบบ
ความคิดก้าวหน้าของครูในภาคตะวันออกกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ครูในภาคตะวันออก จ านวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ใช้แบบสอบถามเพ่ือวัดพฤติกรรมแบบคิดก้าวหน้า ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า โดยพฤติกรรมที่วัดได้แก่ 
บุคลิกภาพเชิงรุก ความริเริ่มด้วยตนเอง ขอบเขตการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความรับผิดชอบแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาเภสัชศาสตร์ เห็นว่า บทความวิจัยที่เสนอ  
เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาโมเดลระดับพหุของพฤติกรรมของครู และพิสูจน์ความถูกต้องของโมเดลดังกล่าว  
สิ่งที่วิจัยรวมทั้งกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลของครูเท่านั้น และดูผลว่าจะส่งผลถึงนักเรียนและโรงเรียนอย่างไร 
นอกจากนั้น ประเด็นที่ส าคัญ คือ โมเดลที่ใช้ในการวิจัยไม่ว่าจะระดับเชิงเดี่ยว (Single Level) หรือ พหุระดับ 
(Multiple Level) อาจน าไปใช้ประยุกต์ได้หรือไม่สามารถใช้ได้กับวิชาชีพหรือวิชาการด้านเภสัชศาสตร์เลย  
ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ต่อไป ในประเด็นความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กับสาขาเภสัชศาสตร์ด้านเภสัชศาสตร์สังคม
และการบริหาร นั้น งานวิจัย ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการใช้ยาหรือพฤติกรรมอันเป็นผลจากการใช้ยา หรือ 
พฤติกรรมด้านสุขภาพ มิติทางสังคมท่ีศึกษาก็มิได้เป็นผลจากการใช้ยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาก็มิใช่ผู้ให้บริการ
หรือผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็มิใช่ศาสตร์ด้านเภสัชศาสตร์หรือ
วิทยาศาตร์สุขภาพ และผลการวิจัยก็ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถน าไปประยุกต์กับการใช้ยาหรือมิติทางสังคมทางด้าน
ยาหรือสุขภาพ นอกจากนั้น ไม่เข้าข่ายมิติทางการบริหารเภสัชกิจด้วย 
 อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาความหมายและขอบเขตของศาสตร์ทางเภสัช-
ศาสตร์ซึ่งอิงจากนิยามการประกอบวิชาชีพตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งสรุปนิยามของ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมว่า “วิชาชีพเภสชักรรม หมายความว่า วิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระท าในการเตรียมยา 
การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุง
และการจ่ายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ การปรุงยา การจ่ายยา การขายยา และการด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยยา และกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวเนื่องกับยา การให้ค าแนะน าปรึกษาและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา รวมทั้งการด าเนินการหรือร่วมกับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการค้นหา ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยา
“(มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558) 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) ซึ่งระบุว่า “ สาขาเภสัชศาสตร์ เป็นสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับยา
และสุขภาพ มีเนื้อหาวิชาครอบคลุมหลายศาสตร์ ทั้งศาสตร์ด้านเภสัชอุตสาหการ (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) 
ศาสตร์ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ศาสตร์ด้านเภสัชสาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง...” ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรได้ก าหนดหมวดวิชาเฉพาะเป็นกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ 
โดยในกลุ่มวิชาชีพ ครอบคลุม กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผู้ป่วย และด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
เภสัชกิจ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานดังกล่าวก าหนดขอบเขตของกลุ่มวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ 
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ดังนี้ “กลุ่มวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ ประกอบด้วย องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบยาและสุขภาพ สาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายด้านยาและสุขภาพ แผนพัฒนาระบบยา
และสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ กฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เภสัชเศรษฐศาสตร์และ
ระบาดวิทยาทางยาและองค์ความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง” 
 นอกจากนั้น ในประเด็นความหมายของสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ  
ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อมูลจากเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบุว่า 
“สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ เป็นสาขาที่มีการสอนเชิงประยุกต์ของสหวิชา ประกอบด้วย 
วิชาเภสัชระบาดวิทยา เภสัชเศรษฐศาสตร์ เภสัชศาสตร์สังคม พฤติกรรมการใช้ยาและผู้บริโภค เภสัชสาธารณสุข 
เภสัชกรรมปฐมภูมิ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข บรหิารเภสัชกิจ เภสัชกรรมชุมชน กฎหมายทางเภสัชกรรม 
และการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล...” 

ดังนั้น ภายหลังการกลั่นกรองผลงานวิจัยชิ้นที่ 2 โดยพิจารณาเทียบเคียงงานวิจัยที่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งวิชาการดังกล่าวกับศาสตร์ของสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจที่กล่าวถึงข้างต้น 
ประกอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์และความหมายของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
แล้ว มีความเห็นว่าผลงานวิจัยดังกล่าว มิใช่ผลงานวิจัยในสาขาหรือเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร และเห็นควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายพลวัตน์ เจริญธรขจรชัย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๒๐-วิศวกรรมวัสดุ 
   อนุสาขาวิชา ๑๑๒๐๐๑-วิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายพลวัตน์ เจริญธรขจรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๑๒๕๒-๒๕๕๙ สงักัดส านักงานการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต 
โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๕ เดือน 
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คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)  ๒๕๖๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย  
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  ๒๕๕๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)  ๒๕๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Charoeythornkhajhornchai, P. & Somwangthanaroj, A. (2019). Synthesis of 

graphene oxide grafted with epoxidized natural rubber via aminosilane linkage.  
Materials Science Forum, 940, 28-34. 

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

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Charoeythornkhajhornchai, P., Arthanu, P. & Poonsap, N. (2019). Cure behavior, 
morphology and dielectric constant of flexible epoxy composite with Cu 
particle, SWCNT and MWCNT nanoparticle by UV-Cure technique. Burapha 
Science Journal, 24(2), 489-499. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายพลวัตน์ เจริญธรขจรชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและ
กระบวนการผลิต โดยวิธีปกติ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายพลวัตน์ เจริญธรขจรชัย พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายพลวัตน์ เจริญธรขจรชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 



- ๑๕ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
  อนุสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต  
  ของ นายพลวัตน์ เจริญธรขจรชัย โดยวธิีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
  อนุสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต ของ นายพลวัตน์ เจริญธรขจรชัย  
  โดยวิธีปกต ิโดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตผลงานวิจัยเรื่องท่ี ๑ ให้ตรวจสอบ 
  การเผยแพร่บทความวิจัย ว่าด าเนินการเผยแพร่ในวารสารหรือ Proceedings  
  หรือทั้ง ๒ แหล่ง หากเผยแพร่ทั้ง ๒ แหล่ง อาจสุ่มเสี่ยงต่อการผิดจริยธรรมการวิจัย  
  จาก “การตีพิมพ์บทความซ้อน (Duplication Publication)” ได้ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวตวงพร พิณอุดม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๘๐๒-บริหารธุรกิจ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวตวงพร พิณอุดม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๙๑๑๗๕ สังกัดส านักงานการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวธิีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๙ เดือน 
เคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘ ปี ๕ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Master of Commerce (Economics) ๒๕๔๒ University of Wollongong, Australia. 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ประเทศไทย 
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กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Pinudom, T. & Johnson, J. V. (2020). The role of SMEs employment and export 

to economic growth of Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences 
Thonburi University, 14(1), (in press) 

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
มกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Pinudom, T. (2019). The Relationship of Foreign Direct Investment Inflow and 
Economic Growth of Thailand (2006 - 2016). Human Behavior, Development and 
Society Journal, 20(2), 82-91. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวตวงพร พิณอุดม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกต ิเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ไดก้ลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติ
ราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ของ นางสาวตวงพร พิณอุดม พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวตวงพร พิณอุดม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  



- ๑๗ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  ของ นางสาวตวงพร พิณอุดม โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  ของ นางสาวตวงพร พิณอุดม โดยวิธีปกต ิทั้งนี้ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง 
  ต าแหน่งทางวิชาการคือวันที่กองบริการการศึกษา ได้รับเอกสารการตีพิมพ์ 
  ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายนรวิชญ์  ไกรนรา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๓๔-เคมีเชิงฟิสิกส์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายนรวิชญ์  ไกรนรา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๙๔๔-๒๕๕๕ สังกดัภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๑๐ เดือน 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เคมี)   ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย  
วท.ม. (เคมี)    ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมี)   ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย  
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   



- ๑๘ - 

เรื่องท่ี ๑  Krainara, N. & Rodkong, K. (2019). Fast synthesis of copper zinc tin sulfide under 
microwave irradiation. In Proceedings of The 7th National and International 
Conference. Theme: Research to Serve Society: (pp. 249-252). Samutprakarn: 
Huachiew Chalermprakiet University. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Krainara, N., Tunsomros, K. & Lohawet, K. (2018). Fast and free-template 
synthesis of Zn1-xCdxS as buffer layer in solar cell. In Proceedings of 6th Cretech 
International Conference 2018: (pp. 95-98). Bangkok: Rajamangala University of 
Technology Krungthep. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายนรวิชญ์  ไกรนรา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยวิธีปกต ิแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายนรวิชญ์  ไกรนรา พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายนรวิชญ์  ไกรนรา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์  
  ของ นายนรวิชญ์  ไกรนรา โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๙ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์  
  ของ นายนรวิชญ์  ไกรนรา โดยวิธีปกต ิโดยใหร้ะบหุัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
  รับผิดชอบในคอลัมน์ที่ ๒ ของแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 
  ทางวิชาการให้ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
  ยื่นผลงานทีเ่สนอเผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings เพียงอย่างเดียว ดังนั้น  
  ควรเพิ่มผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการด้วย เพื่อให้ผลงาน 
  ทางวิชาการ มีน้ าหนักเพิ่มข้ึน 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
๔.๑.๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายวิโรจน์ เครือภู่ 

   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๕๑-ฟิสิกส ์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายวิโรจน์ เครือภู่ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขทีอั่ตรา 
๙๓๙-๒๕๕๔ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี 
   
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
M.Sc. (Mechanical Engineering) ๒๕๕๔  University of Wisconsin-Madison, USA.  
วท.บ. (ฟิสิกส์)    ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Kruapoo, W., Sriboon, W. & Tuntiwaranuruk, U. (2019). Predicting the 

temperature and moisture of soil in cylindrical containers used for planting with 
3D model. NU. International Journal of Science, 16(1), 24-35. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   



- ๒๐ - 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ และวิโรจน์ เครือภู่. (๒๕๖๒). แบบจ าลองส าหรับประมาณค่ารังสี
อาทิตย์จากปริมาณเมฆ. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn 
University, ๖(๓), ๓๕-๔๖. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ วิโรจน์ เครือภู่ และอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์. (๒๕๖๒). แนวทางการท านายก าลังผลิตส าหรับ 
 แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจ าหน่าย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” 

ครั้งที่ ๑๑ (หน้า ๑๖๑๗-๑๖๒๓). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายวิโรจน์ เครือภู่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ 
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับ 
การพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายวิโรจน์ เครือภู่ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายวิโรจน์ เครือภู่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
  ของ นายวิโรจน์ เครือภู่ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
  ของ นายวิโรจน์ เครือภู่ โดยวิธีปกต ิโดยมีข้อสังเกตว่าควรเพิ่มผลงานทางวิชาการ 
  ทีเ่ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ เนื่องจากมีบางผลงานที่เสนอขอก าหนด 
  ต าแหน่งมีการเผยแพร่ใน Proceedings  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๖๑๐๒-รัฐประศาสนศาสตร์  
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๙๒๘-๒๕๕๔ สังกดัภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๒ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ร.ด. (รัฐศาสตร์)   ๒๕๕๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
รป.ม. (การบริหารองค์การ) ๒๕๔๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน. (๒๕๖๒). ภาวะผู้น ากับวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานราชการไทยใน

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๑(๑), ๕๙๓-๖๑๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



- ๒๒ - 

 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน. (๒๕๖๑). จุดจบหรือการกลายร่างของการจัดการภาครัฐแนวใหม่:  
 บทส ารวจภาครัฐไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๑๐(๒), ๗๓-๑๐๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่  
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นตามข้อบังคับฯ  
หน้า ๔ หมวด ๒ ข้อ ๙ (๓) ซึ่งกล่าวไว้ว่า 
 “(๓)  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง  หรือ 
  ๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 
  ๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ๑ เรื่อง หรือ 
  ๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม  
  ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ
บทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม ๒) – ๔) ได”้ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  ของ นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผลการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  ของ นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน โดยวิธีปกต ิคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า 
  การเสนอผลงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ 
  หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน 
  มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ ข้อ ๙ (๓) 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๑.๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายเอกพล ทรงประโคน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๗๐๓ – กฎหมายระหว่างประเทศ 
   อนุสาขาวิชา ๖๗๐๓๐๔-กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายเอกพล ทรงประโคน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๙๐๔๙๑ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ อนุสาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๓ เดือน 
   
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
LL.M. (Laws)  ๒๕๕๑  The University of Tokyo,  Japan. 
LL.B.   ๒๕๔๙  Kobe University,  Japan. 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  เอกพล ทรงประโคน. (๒๕๕๕). ปัญหาในการใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมข้ึน

ภายใต้ความตกลง WTO (ตอนที่หนึ่ง). วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๔๑(๒), 
๒๘๐-๓๐๐. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



- ๒๔ - 

เรื่องท่ี ๒  เอกพล ทรงประโคน. (๒๕๕๕). ปัญหาในการใช้มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพ่ิมข้ึน
ภายใต้ความตกลง WTO (ตอนที่สอง). วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๔๑(๓), 
๕๖๙-๕๙๖. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายเอกพล ทรงประโคน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ อนุสาขาวิชากฎหมาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายเอกพล ทรงประโคน พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายเอกพล ทรงประโคน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นตามข้อบังคับฯ  
หน้า ๔ หมวด ๒ ข้อ ๙ (๓) ซึ่งกล่าวไว้ว่า 
 “(๓)  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง  หรือ 
  ๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 
  ๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ๑ เรื่อง หรือ 
  ๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม  
  ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ
บทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม ๒) – ๔) ได”้ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  
  อนุสาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
  ของ นายเอกพล ทรงประโคน โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผลการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  
  อนุสาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ของ นายเอกพล ทรงประโคน  
  โดยวิธีปกติ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการเสนอผลงานไม่เป็นไปตาม 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ 
  ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒  
  หมวด ๒ ข้อ ๙ (๓) 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑.๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางปิยะทิพย์ ประดุจพรม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๖๕๐๑ – การศึกษา 
   อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๐๓ – การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางปิยะทิพย์ ประดุจพรม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๑๙๑-๒๕๔๖ สังกดัส านักงานการศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวัดและ 
การประเมินผลทางการศึกษา โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๑ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Educational Sciences) ๒๕๕๖ University of Porto,  Republic of Portugal  
วท.ม. (เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และกนก พานทอง. (๒๕๖๒). การพัฒนาโปรแกรมการสร้างข้อสอบแบบ

หลายตัวเลือกโดยใช้วิธีการสร้างข้อสอบอัตโนมัติ. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ๑๒(๒),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, กนก พานทอง และรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์. (๒๕๖๓). การพัฒนามาตรวัด
ความเจริญงอกงามแบบออนไลน์ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารเกษม
บัณฑิต, ๒๑(๒),  

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางปิยะทิพย์ ประดุจพรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวัดและการประเมินผล
ทางการศึกษา โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ไดก้ลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติ
ราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ของ นางปิยะทิพย์ ประดุจพรม พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางปิยะทิพย์ ประดุจพรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา  
  ของ นางปิยะทิพย์ ประดุจพรม โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๒๗ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา 
  การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา ของ นางปิยะทิพย์ ประดุจพรม โดยวิธีปกต ิ 
  ทั้งนี้ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคือวันที่กองบริการการศึกษา  
  ได้รับเอกสารการตีพิมพ์ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๘๐๒ – บริหารธุรกิจ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขที่อัตรา ๙๒๙-๒๕๕๔ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวธิีปกติ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๑ ปี ๖ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Docteur (Scienced de Gestion) ๒๕๕๔ Universite de Montpellier III, France 
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ๒๕๔๗ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
     ประเทศไทย 
บธ.บ. (การบริหารงานงานบุคคล) ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ และวรรณภา ลือกิตินันท์. (๒๕๖๑). การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ของบริษัทลงทุนข้ามชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวันเซโน. วารสารชมุชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา, ๑๒(๑), ๔๒-๕๕. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   



- ๒๘ - 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  วรรณภา ลือกิตินันท์ และกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์. (๒๕๕๘). การจ้างแรงงานต่างด้าวและ
ผลกระทบ: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี. BU Academic Review, ๑๔(๒), ๖๙-๘๒. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือผล
การปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควร
ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  ของ นางสาวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  ของ นางสาวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๒๙ - 

 ๔.๒ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๒.๑ การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
   จ านวน ๕ คน 
 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ ก าหนดว่า “ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน 
ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีให้ครูฝึกและอาจารย์นิเทศร่วมกันประเมิน 
ผลการเรียน การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา และเสนอสภาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ” 
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา สาขาวิชา 
รวมจ านวนนิสิต 
ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ๔ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ 

 รวมทั้งสิ้น ๕ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการอ านวยการเฉพาะกิจโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๓๐ - 

 ๔.๓ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๓.๑ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดม้ีมติให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
และขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖ เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการบัณฑิต
ของการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development  
หรือ EEC) และปรับปรุงให้สอดคล้องกับอัตราอาจารย์ที่เพ่ิมขึ้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร 

เกณฑ์
สัดส่วน
อาจารย์ 
ต่อนิสิต 

แผนการรับนิสิตเดิม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

คณะขอปรับแผนการรับนิสิต 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖ 

จ านวนอาจารย์
ประจ า (คน) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ จ านวนอาจารย์

ประจ า (คน) ๒๕๖๓ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี ๑:๒๐ ๑๕ ๕๐ ๕๐ ๑๑ ๘๐ ๘๐ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๑:๒๐ ๑๕ ๕๐ ๕๐ ๑๖ ๘๐ ๘๐ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๑:๒๐ ๑๕ ๕๐ ๕๐ ๑๒ ๘๐ ๘๐ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๑:๒๐ ๑๕ ๘๐ ๘๐ ๒๑ ๘๐ ๘๐ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๑:๒๐ ๑๕ ๘๐ ๘๐ ๑๒ ๘๐ ๘๐ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ ๑:๒๐ ๑๒ ๕๐ ๕๐ ๙ ๖๐ ๖๐ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๖ ๕๐ ๕๐ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมอง
กลฝังตัว  

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๕๐ ๖ ๕๐ ๕๐ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ๑:๒๐ - ๕๐ ๕๐ ๗ - ๕๐ 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

๑:๒๐ - ๕๐ ๕๐  - - 

รวม  ๙๙ ๕๒๐ ๕๔๐ ๑๐๐ ๕๖๐ ๖๑๐ 
หมายเหตุ คณะฯ ไม่มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานแล้ว  
 จึงขอยกเลิกแผนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาดังกล่าว 
 



- ๓๑ - 

โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ (Full Time Equivalent 
Student: FTES) รายละเอียดดังนี้ 
 จาก 

𝐹𝑇𝐸𝑆 =
𝑆𝐶𝐶𝐻

๓๖
=
𝐶𝑋

๓๖
 

 

 เมื่อ X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
   C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยคณะ 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๑  คน 
คิดเป็น FTES = ๒๒๐ วิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน ๙๑ หน่วยกิต  

 แทนค่าในสมการ  ๒๒๐ =
๙๑𝑋

๓๖
  ได้ว่า X = ๘๗ คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๖  คน 
คิดเป็น FTES = ๓๒๐ วิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน ๙๑ หน่วยกิต 

 แทนค่าในสมการ  ๓๒๐ =
๙๑𝑋

๓๖
  ได้ว่า X = ๑๒๖ คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๒  คน 
คิดเป็น FTES = ๒๔๐ วิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน ๙๐ หน่วยกิต                               

 แทนค่าในสมการ  ๒๔๐ =
๙๐𝑋

๓๖
  ได้ว่า X = ๙๖ คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๒๑  คน 
คิดเป็น FTES = ๔๒๐ วิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน ๙๔ หน่วยกิต                               

 แทนค่าในสมการ  ๔๒๐ =
๙๔𝑋

๓๖
  ได้ว่า X = ๑๖๐ คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๒  คน 
คิดเป็น FTES = ๒๔๐ วิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน ๙๑ หน่วยกิต                               

 แทนค่าในสมการ  ๒๔๐ =
๙๑𝑋

๓๖
  ได้ว่า X = ๙๔ คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๙  คน 
คิดเป็น FTES = ๑๘๐ วิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน ๘๖ หน่วยกิต                               

 แทนค่าในสมการ  ๑๘๐ =
๘๖𝑋

๓๖
  ได้ว่า X = ๗๕ คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๖  คน 
คิดเป็น FTES = ๑๒๐ วิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน ๘๕ หน่วยกิต                               

 แทนค่าในสมการ  ๑๒๐ =
๘๕𝑋

๓๖
  ได้ว่า X = ๕๐ คน 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๖  คน 
คิดเป็น FTES = ๑๒๐ วิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน ๘๖ หน่วยกิต                               

 แทนค่าในสมการ  ๑๒๐ =
๘๖𝑋

๓๖
  ได้ว่า X = ๕๐ คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๗  คน 
คิดเป็น FTES = ๑๔๐ วิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน ๘๖ หน่วยกิต                               

 แทนค่าในสมการ  ๑๔๐ =
๙๑𝑋

๓๖
  ได้ว่า X = ๕๕ คน 

 
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
   ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นัน้ เนื่องจากในการ
จัดท าประกาศเกี่ยวกับการย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ ฝ่ายวิชาการได้จัดท าเป็นประกาศฉบับรวม ซึ่งได้
ประกาศใช้แล้วตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๐๓๔๑/ ๒๕๖๑ เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที ่๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ดังนั้น ในการจัดท า ร่าง ประกาศฯ จึงต้องจัดท าเป็นประกาศฯ ฉบับที ่๒ เพ่ิมเติม  
ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัด
การศึกษาในคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิต 
 ระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. เสนอคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
  ของมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนอธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศต่อไป 
 
  ๔.๓.๓ การขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   การบริหารการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 ตามท่ีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ขอยกเลิก (ปิดแบบ 
มีเงื่อนไข) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ได้อนุมัติให้ปิดหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
ฝ่ายวิชาการได้แจ้งปิดหลักสูตรฯ ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม (สกอ.เดิม) แล้ว ตามบันทึกที่ ๖๖๐๐/๐๑๑๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่การ 
ปิดหลักสูตรฯ ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังมีนิสิตคงค้างอยู่ นั้น 
 บัดนี ้นิสิตได้ส าเร็จการศึกษาครบทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์)  
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์ และ 
   สื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิก (ปิดแบบสมบูรณ์) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๔ ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
   และการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น  
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ อันสืบเนื่องมาจากส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(สป.อว.) ได้พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการ 
การโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า การจัดหลักสูตรไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๓ (วชิาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 
ขาดไป ๑๑ หน่วยกิต) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ชื่อสาขาวิชาเป็นการจัด
หลักสูตรแบบเอกคู่ นิสิตต้องเรียนรายวิชาทั้งสองวิชาเอก) จึงต้องเรียนรายวิชาเอกเพ่ิมข้ึนอีก 
  ดังนั้น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จึงมีความประสงค์เสนอ 
ขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
  ๑. ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรดังกล่าวไม่ขัดต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และ มคอ. ๑ รวมถึง
ยังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสภาพจริงในการจัดการศึกษาด้วย โดยขอความเห็นชอบ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒. ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรดังกล่าวให้กับนิสิตที่ได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว  
จ านวน ๓ คน ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และจ านวน ๑๘ คน 
ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
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คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ ๐๕๒๐๒ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  ๑. เปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ 
   การจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ตั้งแต่วันที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒. เปลี่ยนชื่อหลักสูตรดังกล่าวให้กับนิสิตที่ได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว จ านวน ๓ คน 
   ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
   สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
   และจ านวน ๑๘ คน ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
   ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว 
   และการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ตั้งแต่วันที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒. ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อหลกัสูตรดังกล่าวให้กับนิสิตที่ได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว  
   จ านวน ๓ คน ในการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน  
   พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗  
   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และจ านวน ๑๘ คน ในการประชุมสภาวิชาการ 
   ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๓.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ 
   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม ในประกาศ ก.พ.อ. 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออก 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ 
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชา 
ตามประกาศฉบับเดิม เพ่ือประโยชน์ของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเป็นแนวทางให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการก าหนดสาขาวิชาของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ
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เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการด้วย โดยให้มีการระบุสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการฯ ตามประกาศนี้ แต่หากประสงค์จะขอก าหนดชื่อสาขาวิชาเพ่ิมเติมให้สภามหาวิทยาลัยเสนอขอ
ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน โดย ก.พ.อ. จะมีการพิจารณาปรับปรุงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาทุก ๆ  
๖ เดือน ในการนี้ ได้มีคณะวิทยาศาสตร์เสนอให้พิจารณาก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม ดังนี้  
  ๑. ก าหนดชื่อสาขาวิชาสถิติศาสตร์ไว้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  ๒. ก าหนดชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาไว้ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
 

สาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. สาขาวิชาที่ขอเพิ่มเติม 
๖๑ : กลุ่มสังคมศาสตร์ (หน้า ๒๙) 
๖๑๑๓-สถิติศาสตร์  
         ๖๑๑๓๐๑-สถิติ 
         ๖๑๑๓๐๒-สถิติประยุกต ์ 
         ๖๑๑๓๐๓-ชีวสถิติ 
         ๖๑๑๓๐๔-คณิตศาสตร์สถิติ 
         ๖๑๑๓๐๕-การวิเคราะห์สถิติ 
         ๖๑๑๓๐๖-วิทยาการข้อมูล 
         ๖๑๑๓๐๗-วิทยาการประกันภัย 
๖๕ : กลุ่มศึกษาศาสตร์ (หน้า ๓๐) 
๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา หรือครุศาสตร์ 
         ๖๕๐๑๔๒-วิทยาศาสตร์ศึกษา 

๐๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  
๐๑xx-สถิติศาสตร์  
         ๐๑xx๐๑-สถิติ 
         ๐๑xx๐๒-สถิติประยุกต ์ 
         ๐๑xx๐๓-ชีวสถิติ 
         ๐๑xx๐๔-คณิตศาสตร์สถิติ 
         ๐๑xx๐๕-การวิเคราะห์สถิติ 
         ๐๑xx๐๖-วิทยาการข้อมูล 
         ๐๑xx๐๗-วิทยาการประกันภัย 
๐๑xx-วิทยาศาสตร์ศึกษา 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับ 
  การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม ในประกาศ ก.พ.อ. 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ 
  ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม ในประกาศ ก.พ.อ. 
 ๒. เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๔ หลักสูตรใหม่ 
  ๔.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสามารถ 
ไปประกอบสัมมาอาชีพด้านโซ่อุปทานเชิงวิศวกรรมและมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 ๒. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการค้นหา วิเคราะห์เชิงตัวเลขและแก้ปัญหา  
ตลอดจนสร้างนวัตกรรมในด้านวิศวกรรมโซ่อุปทาน เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ๓. ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น า มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม 
ในการประกอบสัมมาอาชีพ 
 ๔. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล มีความสามารถในการสื่อสาร  
กับผู้มาติดต่อกับองค์กรที่ปฏิบัติงาน 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิต 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/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน เนือ่งจากชื่อสาขาวิชาดังกล่าว 
  ไม่ชัดเจนตามที่ปรากฎในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หัวข้อชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ คุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ล าดับที่ ๑ นางสาวเสาวนิตย์ เลขวัต ชื่อมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้อง ขอให้ปรับแก้ 
  ให้ถูกต้อง 
 ๓. หมวดที่ ๒ ความส าคัญ วรรคที่หนึ่ง บรรทัดที่สอง ให้ปรับค าว่า “ปี พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  เนื่องจากตามหลักการของราชบัณฑิตให้เลือกใช้ระหว่าง ค าว่า “ปี” หรือ  
  ค าว่า “พ.ศ.” ค าใดค าหนึ่งโดยไม่ให้ใช้ร่วมกัน 
 ๔. หมวดที่ ๒ ความส าคัญ วรรคที่ห้า ให้ปรับเนื้อหาโดยกล่าวถึง หลักสูตรนี้มีความ 
  แตกต่างจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อย่างไร ให้เขียนความโดดเด่น 
  ของหลักสูตร มิใช่สิ่งที่หลักสูตรขาด 
 ๕. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และ 
  ให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
 ๖. หมวดที่ ๒ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้พิจารณา 
  รายวิชาที่นิสิตต้องศึกษาในแต่ละชั้นปี ในแต่ละรายวิชาวัดผลการเรียนรู้และก าหนด  
  Curriculum Mapping อย่างไร โดยให้มีการบูรณาการและก าหนดความคาดหวัง 
  ของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้ชัดเจน  
 ๗. หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรงุ ให้ปรับเนื้อหาโดยให้ระบุว่า หลังจากเปิดหลักสูตรแล้ว 
  มีแผนที่จะพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง เช่น ส่งเสริมให้คณาจารย์ขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น พัฒนาคณาจารย์ให้มีวิธีจัดการเรียนการสอน 
  ในรูปแบบใหม่ เป็นต้น 
 ๘. ให้ปรับการเขียนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๙. ชื่อรายวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
  ภาษาอังกฤษขอให้ตรวจสอบให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยให้เป็น 
  ไปตามหลักการเขียนค าอธิบายรายวิชา ตามคู่มือการเสนอหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๑๐. คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีน้อย 
 ๑๑. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
  ๔.๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   จ านวน ที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปกติ จ านวน ๕๐ คน 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะโลจิสติกส์  
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มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ  
จ านวน ๕๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 จ านวนที่จะรับเข้าศึกษาภาคปกติ จ านวน ๕๐ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ 
 
  ๔.๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ  
   เทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการน า
ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ประเทศ ให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
 ๒. เพ่ือให้บัณฑิตมีฐานความรู้และทักษะที่ส าคัญในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีอัจฉริยะส าหรับเปลี่ยนรูปองค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) 
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถประยุกต์ความรู้ในองค์กรธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะการแก้ปัญหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างช านาญ  
รวมทั้งมีความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ส าหรับสร้างตัวแบบจ าลอง (Simulation Modeling) 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย 
 ๔. เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารพร้อมส าหรับการท างานร่วมกันอย่างมี 
ประสิทธิภาพระหว่างแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยธุรกิจต่าง ๆ 
 ๕. เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้และประสบการณ์ในโครงการระบบอัจฉริยะ  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการศึกษาต่อเนื่องในสาขาวิชานี้และสาขาที่เก่ียวข้อง ตลอดถึง 
การมีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของประเทศ 
 ๖. เพ่ือสร้างบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้และเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
สมัยใหม่ ในการท างานจริง ได้อย่างเหมาะสม ด้วยตนเอง 
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 โครงสร้างหลักสูตร (๔ ปี) 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๓๐ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    ๘๔  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน ๑๘  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเอก ๖๖  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๕๗ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    ๗๕  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     ๑๒ หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    ๕๗  หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน   ๙  หน่วยกิต  
 ๒) วิชาเอก ๔๘  หน่วยกิต  
  ๒.๑ วชิาเอกบังคับ ๓๙ หน่วยกิต 
  ๒.๒ วชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี 
  อัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ให้ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี 
  อัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่วิทยาเขตบางแสนและ 
  วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
  ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการก ากับหลักสูตร 
  ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๐ วรรคสอง 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ 
  และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
   วรรคที่ ๑ ให้ปรับการเขียนโดยอาจจะอ้างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เนื่องจาก 
   หากจะอ้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องระบุ 
   มาตราด้วย 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ปรัชญาของหลักสูตร ให้พิจารณาทบทวนปรับแก้ ค าว่า  
   “เพ่ือการเปลี่ยนรูป” เป็น “ปฏิรูปองค์กร” หรือ “แปลงเป็น” แทน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ ความส าคัญ ให้ตัดเครื่องหมายจุลภาค (,) ออก  
  ๑.๔ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้พิจารณาทบทวนว่า 
   เนื้อหาซ้ าซ้อนกันหรือไม่ และข้อ ๔ ให้พิจารณาทบทวนเรื่องทักษะการสื่อสาร 
   ซึ่งคณะกรรมการฯ แนะน าว่าควรระบเุป็น “มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ” 
  ๑.๕ หมวดที่ ๒ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อ ๒ ให้ตัดค าที่ซ้ ากันออก ค าว่า 
   “สามารถในการ”    
  ๑.๖ ให้ตรวจสอบค าภาษาไทยที่ถูกต้องของ Module และปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๗ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิต 
   ที่เป็นรายวิชาทางปฏิบัติการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับอุดมศึกษาเนื่องจากเป็นหลักสูตรปริญญาตรี ปฏิบัติการ  
  ๑.๘ อาจมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นอาจารย์ผู้สอนได้ แต่ต้องมี 
   คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  ๑.๙ หมวดที่ ๒ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละ Module ให้พิจารณาทบทวน 
   ผลการเรียนรู้ของแต่ละ Module แยกเป็นประเด็น และปรับค ากิริยาใน 
   ผลการเรียนรู้ให้สามารถวัดและประเมินผลได้ เช่น ค าว่า “เข้าใจ” ปรับให้เป็น  
   “อธิบาย...ได้อย่างถูกต้อง” เพ่ือให้ง่ายต่อการวัดและประเมินผล 
  ๑.๑๐ หมวดที่ ๒ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ปีที่ ๒  
   Module ที่ ๒ ให้ปรับชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ปีที่ ๓ Mudule ที่ ๒-๕  
   และปีท่ี ๔ Module ที่ ๖ ให้ปรับค าให้สามารถวัดและประเมินผล 
  ๑.๑๑ ควรประเมินสมรรถนะ (Competency) และให้ประกาศนียบัตรเป็นราย 
   Module โดยอาจจัดการศึกษาเป็นแบบ Block Course โดยไม่จ าเป็นต้องจัด 
   ตามภาคการศึกษาปกติ  
  ๑.๑๒ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรงุ ให้ปรับเนื้อหาโดยให้ระบุว่า หลังจากเปิด 
   หลักสูตรแล้วมีแผนที่จะพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง เช่น ส่งเสริมให้ 
   คณาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน พัฒนาคณาจารย์ให้มีวิธี 
   จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เป็นต้น  
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  ๑.๑๓ หมวดที่ ๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้ระบุกลุ่มผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน  
   และอาจจะรับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วให้เข้ามาศึกษา 
   ในหลักสูตรนี้ด้วย 
  ๑.๑๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๗ ระบบการศึกษา ให้เลือกเป็น ๒ แบบ คือ แบบชั้นเรียน  
   และอ่ืน ๆ โดยระบุ “มีการเรียนการสอนแบบ e-Learning” ร่วมด้วย 
  ๑.๑๕ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ขอให้เพ่ิม 
   การส่งเสริมให้คณาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๑๖ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒.๓ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ ข้อ ๓  
   ขอให้พิจารณาทบทวนความเกี่ยวเนื่องของข้อความ และให้ตัดค าว่า  
   “เป็นรอง” ออก 
  ๑.๑๗ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชาบรรยายในบางรายวิชาที่ควรจะเป็น 
   รายวิชาปฏิบัติการ เช่น  รายวิชา ๘๙๐๔๖๓๖๓ การเป็นผู้ประกอบการ  
   ให้ปรับเป็นวิชาปฏิบัติการโดยปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้มีชั่วโมงปฏิบัติ 
  ๑.๑๘ ขอให้ปรับ Curriculum Mapping โดยใน ๓ ด้านแรก ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
   จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา ให้มีความรับผิดชอบหลัก 
  ๑.๑๙ ควรมีระบบการนิเทศนิสิตเป็นระยะ ๆ เพ่ือประเมินสมรรถนะของนิสิต 
   ให้เป็นไปตาม ELO ที่หลักสูตรก าหนด 
  ๑.๒๐ ขอให้ทบทวนการจัดท าหลักสูตรแบบแยกวิทยาเขต และหากจัดท าหลักสูตร 
   รว่มกัน ควรด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลไปใน 
   แนวทางเดียวกัน เช่น จัดสอบและวัดประเมินผลร่วมกัน จัดท า มคอ. ๗ และ 
   จัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเองฉบับเดียว 
  ๑.๒๑ ให้ปรับการเขียนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑.๒๒ ชื่อรายวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
   ภาษาอังกฤษขอให้ตรวจสอบให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร โดยให้เป็น 
   ไปตามหลักการเขียนค าอธิบายรายวิชา ตามคู่มือการเสนอหลักสูตร  
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ 
  เทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่วิทยาเขต 
  บางแสนและวิทยาเขตจันทบุรี ได้  
 ๓. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง)  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษา  
   ภาคปกติ จ านวน ๑๓๕ คน 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษา ภาคปกติ จ านวน ๑๓๕ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  หลักสูตร ๔ ปี 
  วิทยาเขตบางแสน จ านวน ๓๐ คน 
  วิทยาเขตจันทบุรี  จ านวน ๒๕ คน 
  หลักสูตรต่อเนื่อง 
  วิทยาเขตบางแสน จ านวน ๔๐ คน 
  วิทยาเขตจันทบุรี  จ านวน ๔๐ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นอบ 
 ๑. การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษา  
  ภาคปกติ จ านวน ๑๓๕ คน 
 ๒. การขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ 
  เทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่วิทยาเขต 
  บางแสนและ วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ให้ความเห็นชอบตามท่ีระบุไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไก 
  การก ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๐ วรรคสอง 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่จะรับเข้าศึกษา  
  ภาคปกติ จ านวน ๑๓๕ คน  
 ๒. ให้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ 
  เทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่วิทยาเขต 
  บางแสนและ วิทยาเขตจันทบุรี ได้  
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๔๔ - 

 ๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว 
  ๔.๕.๑ การปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์
   และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จาก “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่าที่เรียน
วิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย ๙ หน่วยกิต” เป็น “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า” (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๕๑๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๔๕ - 

  ๔.๕.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส ์
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต เป็น ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๕๑๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ 
 การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ 
  การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผล 
  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๔๖ - 

  ๔.๕.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๓ จาก ดร.นันทรัตน์ 
บุนนาค เป็น อาจารย์อุมาพร พลายระหาร เนื่องจาก ดร.นันทรัตน์ บุนนาค ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๕๑๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยให้มีผล 
  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๕.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะอัญมณีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก อาจารย์ดวงกมล 
เพ็ชร์ชะ เป็น ดร.นันทรัตน์  บุนนาค เนื่องจาก อาจารย์ดวงกมล เพ็ชร์ชะ ลาออกจากการปฏิบัติงาน  
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๔๕๑๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ 
  เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๔๘ - 

  ๔.๕.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับท่ี ๒ จาก นายจเร จรัสจรูญพงศ ์เป็น “ตัดออก” เนื่องจากนายจเร จรัสจรูญพงศ์ ลาออกเพื่อไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อแทนต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ท่ีเกษียณอายุ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังนี้ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี เหลือจ านวน ๓ คน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา  แซ่เอ็ง 
  ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิศษิฏ์  ยะสารวรรณ 
  ล าดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ  ศิริอ่อน 
  ล าดับที่ ๔ รองศาสตราจารย์ ดร.จเร  จรัสจรูญพงศ์ 
  ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น 
  ล าดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การะเกด  เทศศรี 
  ล าดับที่ ๗ ดร.อนันต์ อธิพรชัย 
  ล าดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ สุกใส 
  ล าดับที่ ๙ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา 
  ล าดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย 
  ล าดับที่ ๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร มั่นเจริญ 
  ล าดับที่ ๑๒ ดร.ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ 
  ล าดับที่ ๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา  ตระกูลสุจริตโชค 
  ล าดับที่ ๑๔ ดร.ปิยะพร  ณ หนองคาย 
  ล าดับที่ ๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 
  ล าดับที่ ๑๖ ดร.อภิญญา นวคุณ 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
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คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๖๑  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
  ประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว แต่ส านักปลัดกระทรวง 
  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ปรับแก้ จึงขอเสนอพิจารณาอีกครั้ง 
  ๔.๖.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   ตามท่ีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ
แล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้ส่งการปรับปรุงแก้ไขฯ ดังกล่าว ให้ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) รับทราบการให้ความเห็นชอบ ต่อมา สป.อว. ได้ส่งคืนการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรฯ ตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๔.๑/ ๑๑๗๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้อสังเกต
ว่าการปรับปรุงแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาโทเลือก หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเอกบังคับ  
ของรายวิชา ๖๗๗๓๐๕๕๙ การจัดการเมืองและชนบท (City and Rural Management) ที่ปรับปรุงเป็น
รายวิชา ๖๗๗๓๐๕๕๙ การจัดการเมืองและชนบท (Urban and Regional Planning) ซึ่งการปรับปรุง
แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน นั้น  
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   คณะคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อสังเกตเรียบร้อยแล้ว โดยขอ
ปรับปรุงแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็น  
   ๖๗๗๓๐๕๕๙ การจัดการเมืองและชนบท  
      City and Urban Management 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวมส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง 
การแก้ปัญหาของวิทยาลัยบริหารการบริหารรัฐกิจ ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาของวิทยาลัยบริหารการบริหารรัฐกิจ 
ได้รายงานเกี่ยวกับ (๑) ความเป็นมา สถานภาพ ปัญหา และข้อจ ากัดในการด าเนินงานของวิทยาลัย 
การบริหารรัฐกิจ (๒) บทวิเคราะห์ ความคิดเห็น และข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ (๓) แนวทางการ
แก้ปัญหาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย การคงสถานะเดิมของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ หรือ 
การปรับเปลี่ยนสถานะใหม่ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจโดยการรวมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ซึ่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมติ ดังนี้  
  ๑. เห็นชอบในหลักการในการรวมวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเข้ากับคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  
  ๒. มอบหมายให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการให้มีการรวม 
ส่วนงานทั้งสองส่วนงาน โดยให้ด าเนินการรวมส่วนงานและจัดระบบบริหารส่วนงานใหม่ ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๓. ให้มหาวิทยาลัยก ากับการแก้ปัญหานิสิตที่ยังคงค้าง รวมทั้งให้สื่อสารและท าความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและนิสิตของทั้งสองส่วนงาน 
 ต่อมาวิทยาลัยการวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจขอทบทวนมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาที่ให้ควบรวมวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยได้
เสนอโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาการด าเนินงานของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึง
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพามีมติมอบหมายให้รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย  



- ๕๑ - 

รองศาสตราจารย์สนธิ  เตชานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี  
ไปพิจารณาในรายละเอียด โดยให้น าความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการที่ได้แสดงความเห็นไว้ใน
ระหว่างการประชุมไปประกอบการพิจารณาด้วย ผู้ที่ได้รับมอบหมายทั้งสาม ได้ประชุมปรึกษาหารือใน
กรณีดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติเห็นชอบในหลักการให้รวมวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ กับคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  
 ในการจึงขอน าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวมส่วนงาน  
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยใช้ชื่อส่วนงาน “คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์” มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตทุกระดับ วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบในหลักการให้ควบรวมวิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจเข้ากับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๕ ก าหนดว่า “การรวมส่วนงาน ให้ด าเนินการได้ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัย เห็นว่าภารกิจของส่วน
งานมีความซ้ าซ้อนกับส่วนงานอื่น หรือมีเหตุผลอันควร หากด าเนินการต่อไป อาจท าให้การผลิตบัณฑิตหรือ
สถานการณ์ทางการเงิน หรือสถานภาพการด าเนินงานของส่วนงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีความ
คุ้มค่า หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือเห็นว่าหากรวมกับส่วนงานอ่ืนแล้ว จะท าให้ 
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย ท าให้เกิดความม่ันคง
ทางการเงินในระยะยาว และท าให้ส่วนงานใหม่มีศักยภาพสูงตลอดจนมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน” และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวมส่วนงาน 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๑) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ วรรคสอง ก าหนดว่า 
“การจัดตั้งการรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตาม (๓) และ (๔) ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะจัดตั้งเป็นคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนก็ได้” และ
วรรคสี่ ก าหนดว่า “ประกาศของมหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง และการรวมส่วน
งานต้องระบุถึงภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้น ๆ ให้ชัดเจน” ประกอบกับ มาตรา ๒๔ (๙) ให้สภาวิชาการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานที่มีหน้าที่สอน วิจัย หรือให้บริการวิชาการ 
รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย  
 (๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และ
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘(ก) (๑) ก าหนดว่า “คณะ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตทุก
ระดับ วิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและ
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม” 
 และข้อ ๑๗ ก าหนดว่า “การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ และวิทยาลัยตามข้อ ๘
(ก) (๑) และ (๒) ให้สภาวิชาการเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้วให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยและด าเนินการเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา  



- ๕๒ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวมส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรวมส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 

                       
(นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางสาววรรณา  แนบเชย) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

                 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล)      (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
                  ผู้ช่วยเลขานุการ     กรรมการและเลขานุการ 
             ผู้จดรายงานการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  กาสลัก) 

ประธานกรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


