
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 

วันพุธที ่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
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. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ไพทูล  แก้วหอม      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์เสกสรร  ตันยาภิรมย์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
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 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 
 ๑๗. 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. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร    กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. นางกฤษณา  เกิดบุญส่ง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒. ดร.พีร  วงศ์อุปราช วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๓. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๔. ดร.ยุทธนา  จันทะขิน  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๕. ดร.ศราวิน  เทพสถิตย์ภรณ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๖. ดร.ณัฎฐกานต์  พฤกษ์สรนันทน์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ริมเจริญ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ฝอยทอง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูตา  บุญภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง 
 ๑๒. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข กองบริการการศึกษา 
 ๑๓. นายไพศาล  ริมชลา กองบริการการศึกษา 
 ๑๔. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช กองบริการการศึกษา 
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 ๑๕. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร กองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นางปัทมา  วรรัตน์ กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิด 
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ แล้วด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  -ไม่มี- 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ จ านวนรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก 
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๕ รอบ 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา จึงขอรายงานข้อมูลจ านวนการรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ขอเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เป็น “คณะวิทยาการ 
  ปริชานและนวัตกรรม (Faculty of Cognitive Science and Innovation) ”  
  และเพิ่มภารกิจการจัดการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการปริชานและนวัตกรรม (Cognitive science and Innovation) 
 

 สืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้ขอเปลี่ยนชื่อ และเพ่ิมภารกิจการจัดการสอน
ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ นั้น โดยได้รับค าแนะน าเชิงนโยบาย (Policy Guideline) จากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ให้วิทยาลัยฯ วิเคราะห์สถานภาพและ
จัดท าเป็นแผน Turn Around ให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยใหม่ และเพ่ิมภารกิจการจัดการสอนระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาฯ ที่ไม่เคยเปิดในประเทศไทย ซึ่งในมหาวิทยาลัยทั่วโลกมีเปิดสาขาวิชานี้เพียง ๑๓ แห่งเท่านั้น 
คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Cognitive science and innovation ทั้งนี้ ความรู้จาก
สาขาวิชาดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของมนุษย์ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
และรวดเร็วที่สอดรับกับเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการแก้ไขปัญหา
และพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เน้นการพัฒนาปรับปรุง
การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาของประเทศ เพ่ือสนับสนุน และ
ยกระดับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรม
พัฒนาคนและการศึกษา ที่ส าคัญในอนาคตอันใกล้มีการแข่งขันกันสูงมากในทุก ๆ ด้าน มีเป้าหมายมุ่งเน้น
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาการปริชานและนวัตกรรมจึงตอบ
โจทย์ดังกล่าว รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับงานในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ได้ 
 และในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ขอใหนํากลับมาพิจารณาอีกครั้ง โดยเสนอหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่วิทยาลัยฯ มีแผนจะขอเปดรับนิสิต แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย อยางไรก็ตาม 
กระบวนการเสนอหลักสูตรใหเ้ปนไปตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น 
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 ในการนี้วิทยาลัยฯ จึงขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการปริชานและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือประกอบการพิจารณาเปลี่ยนชื่อวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เป็น “คณะวิทยาการปริชานและนวัตกรรม (Faculty of Cognitive 
Science and Innovation) ” และเพ่ิมภารกิจการจัดการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการปริชานและนวัตกรรม (Cognitive science and Innovation) (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
  เป็น “คณะวิทยาการปริชานและนวัตกรรม (Faculty of Cognitive Science and  
  Innovation) ” และเพ่ิมภารกิจการจัดการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปริชานและนวัตกรรม (Cognitive science and  
  Innovation)  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการให้วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเปิดหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรีได้ โดยให้ปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อหลักสูตรให้เข้าใจง่าย 
  ๑.๒ เนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นเกี่ยวกับโรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรม  
   ให้ก าหนดให้ชัดเจน หรืออาจจะแยกเป็นหลักสูตรสองหลักสูตร เช่น  
   หลักสูตรทางด้าน Neural Science อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน หรือหลักสูตร 
   ทางด้านผู้ประกอบการ 
  ๑.๓ ให้รายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหลักสูตรต่อสภาวิชาการเป็นระยะ ๆ 
 ๒. ในการเปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยเป็นคณะ ให้ด าเนินการคู่ขนานกับการเสนอหลักสูตร 
  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และให้ปรึกษากองกฎหมาย 
 
 ๓.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวไดเ้สนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยวพิจารณาทบทวนปรับแก้ตามข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ ดังนี้  

๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับเนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ปัจจุบัน และสอดรับกับอนาคต เช่น รายวิชา ๖๖๙๕๑๕๖๒ หลักการวิเคราะห์ 
เชิงตรรกะและสถิติ ควรเพ่ิมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ Big Data Analytics 

๒. ขอให้เพ่ิมข้อมูลเปรียบเทียบหลักสูตร รายวิชา และเนื้อหาสาระรายวิชา 
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กับหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน 
ของมหาวิทยาลัยชั้นน าในเอเชีย 
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๓. ขอให้เพ่ิมสรุปผลการประเมินหลักสูตรหลังการใช้หลักสูตรครบวงจร (pay-off 
evaluation) ซ่ึงเป็นการประเมินหลักสูตรทั้งระบบเมื่อการด าเนินการใช้หลักสูตร 
ครบวงจรแล้ว มีจุดเน้นเป็นการประเมินผลที่เกิดข้ึน (outcome) และผลกระทบ 
(impact) ของหลักสูตร และเป็นการประเมินผลสรุปรวมของหลักสูตรทั้งหมด 
(summative evaluation) ตั้งแต่การวางแผนหลักสูตร การใช้หลักสูตร และ 
ผลผลิตของหลักสูตร โดยอาจใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 

๔. ให้ตรวจสอบการระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
ทั้งเล่มหลักสูตร ซึ่งจะมีในส่วนโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา แผนการศึกษา  
ภาระงานสอน ค าอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบรายวิชา 

๕. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว 
 

 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลคือ เนื่องด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา ๔ ปี ประกอบการกับ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเกิด
นโยบาย Thailand 4.0 และการเกิดขึ้นของเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ส่งผลต่อความ
ต้องการแรงงาน เพ่ือให้รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้ง ๑๐ ประเภท ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ในฐานะผู้ผลิตมหาบัณฑิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรด้วยการปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความ
ทันสมัย และเพ่ิมรายวิชาที่ตรงกับความต้องการในอนาคตมากขึ้น 
   โครงสร้างหลักสูตร  
   แผน ก แบบ ก ๒ 
    จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ  ๑๕  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 
   แผน ข 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๙  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ  ๑๕   หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
   การค้นคว้าอิสระ      ๖  หน่วยกิต 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

สภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้เขียนตารางเปรียบเทียบ PLO กับ ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรงุ ให้ปรับเนื้อหาโดยให้ระบุว่า หลังจากเปิด 
   หลักสูตรแล้วมีแผนที่จะพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง เช่น ส่งเสริมให้ 
   คณาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน พัฒนาคณาจารย์ให้มีวิธี 
   จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เป็นต้น 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
   ให้ระบุจ านวนนิสิตคงค้างจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ระบุจ านวน 
   แล้วใส่วงเล็บ 
  ๑.๔ หมวดที่ ๖ ข้อที่ ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
   ให้น าเนื้อหาส่วนนี้ไประบุไว้ที่หน้า ๙ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง  
  ๑.๕ หมวดที่ ๗ ข้อที่ ๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม 
   และทบทวนหลักสูตร ข้อ (๒) ให้ปรับเนื้อหาเป็น “ต้องมีการประชุมร่วมกัน 
   ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ 
   การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  
   ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ 
   บัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาการจัดการก าหนด” 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๓.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ  
  เทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   

  ตามท่ีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี) และ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติ 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 าว่าควรระบุเป็น “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 
   คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  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  
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  ๑.๑๒ หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรงุ ให้ปรับเนื้อหาโดยให้ระบุว่า หลังจากเปิด 
   หลักสูตรแล้วมีแผนที่จะพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง เช่น ส่งเสริมให้ 
   คณาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน พัฒนาคณาจารย์ให้มีวิธี 
   จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เป็นต้น 
  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 
   ร่วมกัน 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 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังกล่าวแล้ว และได้เสนอ
หลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยแล้ว  
ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการเชิญศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาแบบ Block Course ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายนเวลา พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีการปรับแก้
ประเด็นที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
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  ๑. เรียบเรียงและจัดกลุ่มวัตถุประสงค์ให้ตรงและสอดคล้องกับ Learning Outcomes 
นอกจากนี้ ได้เพ่ิมวัตถุประสงค์หนึ่งข้อ ที่ระบุถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตของหลักสูตร 
  ๒. เพ่ิมความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา 
  ๓. ปรับหน่วยกิต ในทุกรายวิชาของคณะฯ ให้เป็นวิชาที่มีปฏิบัติการ 
  ๔. เพ่ิมตารางการจัดการเรียนการสอน ให้ระบุจ านวนชั่วโมงของวิชา หากต้องจัดการ
เรียนการสอนเป็นระบบ Block Course และ Module  
  ๕. แก้ไข Curriculum Mapping 
  ๖. จัดกลุ่มวิชาเอกเลือก เพ่ือระบุให้นิสิตทราบว่า วิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาใด 
   

  จึงแจ้งต่อสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๓๑-เคมีอินทรีย์ อนุสาขาวิชา ๐๑๓๑๐๒-เคมีสังเคราะห์ 
 

  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 นางสาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง ข้าราชการฯ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๐๔๗๙ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็น 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  อนุสาขาวิชาเคมีสังเคราะห์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๔ ปี ๔ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Doctor of Agricultural Science ๒๕๔๒ Nagoya University,  Japan 
(วิทยาศาสตร์เกษตร)  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อินทรีย์เคม)ี ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
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กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Saeeng, R. & Isobe, M. (2005). Synthesis of silylallene glycosides and diene-

diglycosides by C-glycosidation of D-glucal with 1,4-bis(trimethylsilyl)-2-butyne  
Organic letter, 7(8), 1585-1588. 

 (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  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Sirion, U., Purintawarrakun, S., Sahakitpichan, P. & Saeeng, R. (2010). An efficient 
method for the selective synthesis of 2-deoxy-2-iodo-glycosides by O-
glycosidation of D-glucal using I2–Cu(OAc)2. Carbohydrate Research, 345, 2401–2407. 

 (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  ๒๕ 
หมายเหต: รวมกับผลงานเรื่องที่ ๓ ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 

ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓  Saeeng, R., Sirion, U., Sirichan, Y., Trakulsujaritchok, T. & Sahakitpichan, P. (2010). 
Convertible Formation of Different Glycoside Using Molecular Iodine. 
Heterocycles, 81, 2596-2617. 

 (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  ๓๐ 
หมายเหต: รวมกับผลงานเรื่องที่ ๒ ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 

ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๔  Sirion, U., Kasemsook, S., Suksen, K., Piyachaturawat, P., Suksamrarn, A. & Saeeng, 
R. (2012). New substituted C-19-andrographolide analogues with potent 
cytotoxic activities, Bioorg. Med. Chem. Lett., 22, 49-52. 

 (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  ๒๕ 



- ๑๒ - 

หมายเหต: รวมกับผลงานเรื่องที่ ๑๑ ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 

เรื่องท่ี ๕  Mangsang, W., Sirion, U. & Saeeng, R. (2013). One-pot synthesis of O-glycosyl 
triazoles by O-glycosylation–click reaction, Carbohydrate Research, 375, 79-89. 

 (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  ๔๐ 
หมายเหต: รวมกับผลงานเรื่องที่ ๗ ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 

ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
เรื่องท่ี ๖  Kasemsook, S. Sirion, U., Suksen, K., Piyachaturawat, P., Suksamrarn, A. & Saeeng, 

R. (2013). 12-Amino-andrographolide analogues: synthesis and cytotoxic activity, 
Archives of Pharmacal Research, 36, 1454-1464. 

 (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  ๔๐ 
หมายเหต: รวมกับผลงานเรื่องที่ ๙ ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 

ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๗  Mangsang, W., Sirion, U. & Saeeng, R. (2015). Convenient one-pot synthesis of 
triazolylethyl-2,3-unsaturated-O-glycoside derivatives. Tetrahedron, 71, 8593-
8600. 

 (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  ๔๐ 
หมายเหต: รวมกับผลงานเรื่องที่ ๕ ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 

ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๘  Sombut, S., Bunthawong, R., Sirion, U., Kasemsuk, T., Piyachaturawat, P., Suksen, 
K., Suksamrarn, A. & Saeeng, R. (2017). Synthesis of 14-deoxy-11,12-
didehydroandrographolide analogues as potential cytotoxic agents for 
cholangiocarcinoma. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 27, 5139-5143. 

 (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  ๒๕ 



- ๑๓ - 

หมายเหต: รวมกับผลงานเรื่องที่ ๑๐ ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 

เรื่องท่ี ๙  Kasemsuk, T., Piyachaturawat, P., Bunthawong, R., Sirion, U., Suksen, K., 
Suksamrarn, A. & Saeeng, R. (2017). One-pot three steps cascade synthesis of 
novel isoandrographolide analogues and their cytotoxic activity. European 
Journal of Medicinal Chemistry, 138, 952-963. 

 (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  ๑๕ 
หมายเหต: รวมกับผลงานเรื่องที่ ๖ ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 

ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๑๐ Sirion, U., Kasemsook, T., Piyachaturawat, P., Suksen, K., Suksamrarn, A. & 
Saeeng, R. (2017). Synthesis and cytotoxic activity of 14-deoxy-12-
hydroxyandrographolide analogs. Medicinal Chemistry Research, 26, 1653-1663. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus 
(http://www.info.scopus.com) 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๕ 
หมายเหต: รวมกับผลงานเรื่องที่ ๘ ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 

ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๑๑ Apisornopas, J.,Silalai, P.,Kasemsuk, T., Athipornchai, A.,Sirion, U., Suksen, 
K.,Piyachaturawat, P., Suksamrarn, A. & Saeeng, R. (2018). Synthetic analogues 
of durantoside I from Citharexylum spinosum L. and their cytotoxic activity. 
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 28, 1558-1561. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus 
(http://www.info.scopus.com) 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๕ 
หมายเหต: รวมกับผลงานเรื่องที่ ๔ ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 

ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
  



- ๑๔ - 

เรื่องท่ี ๑๒ Saehlim, N., Kasemsuk, T., Sirion, U. & Saeeng, R. (2018) One-pot approach for 
the synthesis of bis-indole-1,4-disubstituted-1,2,3-triazoles. Journal of Organic 
Chemistry, 83, 13233-13242. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus 
(http://www.info.scopus.com) 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 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  
นางสาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่า
สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  อนุสาขาวิชาเคมี
สังเคราะห ์โดยวิธีปกต ิวิธีที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์   
  อนุสาขาวิชาเคมีสังเคราะห์ ของ นางสาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
   ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์   
   อนุสาขาวิชาเคมีสังเคราะห์ ของ นางสาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๒ 
   โดยให้ปรับแก้และเรียงผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการเดียวกัน/เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
   ให้อยู่ติดกัน 
  ๒. เมื่อปรับแก้แล้วน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้ง 
   ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
   ทางวิชาการต่อไป 



- ๑๕ - 

  ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายกิตติ กรุงไกรเพช 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๗๑-สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 

  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 นายกิตติ กรุงไกรเพช พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เลขที่อัตรา ๖๖๔-๒๕๕๒ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยวธิีปกติ วิธีที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๖ เดือน 
   
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๒๕๓๙ แพทยสภา  ประเทศไทย 
แพทยศาสตรบัณฑิต  ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Krungkraipetch, K. (2019). Sex Ed. CAI Creation for Young Teen in Thailand.  
 Thammasat Medical Journal, 19(3),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน

กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒) 
 (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 
  



- ๑๖ - 

เรื่องท่ี ๒  Krungkraipetch, K. (2019). Sexual Behaviors among Undergraduate Students, One 
of the Universities, Eastern part, Thailand. Thammasat Medical Journal, 19(3), 

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒) 

 (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 
 

เรื่องท่ี ๓  Krungkraipetch, K. (2016). Laparoscopic myomectomy with simultaneous uterine 
artery ligation: A literature review of prospective studies. Journal of 
Reproductive Health and Madicine, 2(2), 67-73. 

 (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  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือผล
การปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายกิตติ กรุงไกรเพช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยวิธีปกต ิวิธีที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายกิตติ กรุงไกรเพช พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายกิตติ กรุงไกรเพช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
  ของ นายกิตติ กรุงไกรเพช โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๗ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
  ของ นายกิตติ กรุงไกรเพช โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๒ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยเรื่องที่ ๓ 
  ที่ระบุที่บทความว่าเป็นบทความทางวิชาการ (Review article) แต่เนื้อหามีลักษณะ 
  เป็นบทความวิจัย หากเป็นบทความทางวิชาการจะไม่สามารถน ามาประกอบการขอ 
  ต าแหน่งได้ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๒.๑ ขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษา 
 

  อ้างถึงหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๔.๒/ว ๖๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอนุโลม 
การขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มหาวิทยาลัยแจ้งขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา
ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดระยะเวลาการศึกษา ความทราบแล้วนั้น  
  ทั้งนี้ นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  
จ านวน ๒ คน คือนางสาวขวัญฤทัย มาลัยเรือง รหัสประจ าตัว ๕๖๘๑๐๑๙๔ และนางสาวจีรนันท์ 
ธรรมณวโสฬส รหัสประจ าตัว ๕๖๘๑๐๑๙๖ เข้าศึกษาเมื่อภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
จะครบก าหนดระยะเวลาส าเร็จการศึกษาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ด้วยนิสิตได้ผ่านการสอบ
ปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์และจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ
หนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ในลักษณะเรื่องเต็มในวารสาร
นานาชาติอีก ๑ ฉบับ (ข้อก าหนดของหลักสูตรต้องตีพิมพ์อย่างน้อย ๒ ฉบับ)  
  นิสิตจึงมีความประสงค์ขอขยายเวลาการศึกษามีก าหนดระยะเวลา ๑  
ปีการศึกษา (สิ้นสุดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓) เพ่ือให้การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเกิดขึ้น 
โดยสมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และส าเร็จการศึกษาได้  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ขยายเวลาส าเร็จการศึกษา ไปอีก ๑ ปีการศึกษา โดยให้ส่งหลักฐาน 
  ยืนยันการส่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๘ - 

  ๔.๒.๓ ขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษา รอบ ๒ 
 

 อ้างถึงประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๔.๒/ว๖๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอนุโลมการขยาย
เวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มหาวิทยาลัยแจ้งขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการอุดมศึกษาล่วงหน้า
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการศึกษา ความทราบแล้วนั้น  
 ทั้งนี้ นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๑ คน คือนางสาวภาวิณี อุ่นกอง รหัสประจ าตัว ๕๕๘๑๐๒๓๓ เข้าศึกษาเมื่อภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะครบก าหนดระยะเวลาส าเร็จการศึกษาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ด้วย
นิสิตได้ผ่านการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์และจัดท ารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ 
ในลักษณะเรื่องเต็มในวารสารนานาชาติอีก ๒ ฉบับ (ข้อก าหนดของหลักสูตรต้องตีพิมพ์อย่างน้อย ๒ ฉบับ)  
 นิสิตจึงมีความประสงค์ขอขยายเวลาการศึกษามีก าหนดระยะเวลา ๑  
ปีการศึกษา (สิ้นสุดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓) เพ่ือให้การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเกิดขึ้น 
โดยสมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และส าเร็จการศึกษาได้  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษา รอบ ๒ 
 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ขยายเวลาส าเร็จการศึกษา ไปอีก ๑ ปีการศึกษา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๓.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
   ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. ขอปรับแผนการศึกษาของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๒ รายวิชา  
เพ่ือความชัดเจนในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรฯ และการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลกับผู้เรียนมากที่สุด ได้แก่ 
   ๑.๑ รายวิชา ๗๙๒๒๓๕๖๑ เภสัชวิทยาเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต  
    จากเดิมปีการศึกษาที่ ๒ ภาคต้น เป็น ปีการศึกษาที่ ๒ ภาคปลาย 
   ๑.๒ รายวิชา ๑๑๓๒๑๐๖๑ ปฏิบัตกิารพยาบาลชุมชน ๒(๐-๖-๔) หน่วยกิต 
    จากเดิมปีการศึกษาที่ ๒ ภาคปลาย เป็น ปีการศึกษาที่ ๓ ภาคต้น 
  ๒. ขอปรับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และแผนที่แสดงการ 
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
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(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เฉพาะรายวิชาพยาบาล จ านวน ๓๐ รายวิชา เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชาเลือก ๒ รายวิชา ได้แก่ 
  ๑. รายวิชา ๖๘๔๔๐๑๕๙ การสกัดแยกสารส าคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ๒ (๑-๓-๒) 
  ๒. รายวิชา ๖๘๐๑๐๔๕๙ ศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
    หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ขอเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ในล าดับที ่๖ อาจารย์จริสุดา นาคเอ่ียม 
เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี  เชิดวงศ์เจริญสุข 
  ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์  ตรงต่อศักดิ์ 
  ล าดับที่ ๓ ดร.วิทูร  ขาวสุข 
  ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวรรณ  แสงแข 
  ล าดับที่ ๕ ดร.กุลวรา  พูลผล 
  ล าดับที่ ๖ อาจารย์จิรสุดา  นาคเอ่ียม 
  ล าดับที่ ๗ ดร.ปริญญาพร  หนูอุไร 
  ล าดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี 
  ล าดับที่ ๙ ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
  



- ๒๑ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
   เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ฉบับปี ๒๕๖๒  
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ฉบับปี ๒๕๖๒ ซ่ึงคณะฯ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผลการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
 ล าดับที่ ๔ จาก นายปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์ เป็น นางสาวเมทินา อิสริยานนท์ 
เนื่องจาก นายปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที่ ๕ จาก นายสุธี ประศาสน์เศรษฐ เป็น นางสาวญาเรศ อัครพัฒนานุกูล 
เนื่องจาก นายสุธี ประศาสน์เศรษฐ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที่ ๑๒ นายวีระ หวังสัจจะโชค ตัดออก เนื่องจาก นายวีระ หวังสัจจะโชค
หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
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คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง  
 ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะรัฐศาสตร์และ 
  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ฉบับปี ๒๕๕๙ ซ่ึงคณะฯ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผลการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
 ล าดับที่ ๔ จาก นายปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์ เป็น นางสาวเมทินา อิสริยานนท์ 
เนื่องจาก นายปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที่ ๕ จาก นายสุธี ประศาสน์เศรษฐ เป็น นางสาวญาเรศ อัครพัฒนานุกูล 
เนื่องจาก นายสุธี ประศาสน์เศรษฐ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที่ ๑๒ นายวีระ หวังสัจจะโชค ตัดออก เนื่องจาก นายวีระ หวังสัจจะโชค 
หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
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คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และ 
 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก ดร.วีระ หวังสัจจะโชค 
เป็น ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล เนื่องจาก ดร.วีระ หวังสัจจะโชค ลาออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่  
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ เป็น อาจารย์เปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์ 
เนื่องจาก ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
  ล าดับที่ ๓ จาก อาจารย์อ าพิกา สวัสดิ์วงศ์ เป็น อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน 
เนื่องจาก อาจารย์อ าพิกา สวัสดิ์วงศ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที ่๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ตรวจสอบการ 
  เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของอาจารย์ล าดับที่ ๓ นางสาวปวินนา  เพ็ชรล้วน  
  หากเป็นหนังสือและตีพิมพ์ที่ส านักพิมพ์ให้เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ฯ  
  ต่อสภามหาวิทยาลัยได ้หากไม่ใช่หนังสือให้ถอนวาระนี้ 
 ๒. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
โดยตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๖ นายสุรสิงห์ ไชยคุณ ออก เนื่องจาก นายสุรสิงห์ ไชยคุณ  
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

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

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๖ - 

  ๔.๓.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  ล าดับท่ี ๑ จาก รองศาสตราจารย์กุหลาบ รัตนสัจธรรม เป็น นายวัลลภ  ใจดี 
เนื่องจากรองศาสตราจารย์กุหลาบ รัตนสัจธรรม หมดสัญญาจ้าง ต้ังแต่วันท่ี ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ล าดับท่ี ๕ นายชิงชัย เมธพัฒน์ ตัดออก เนื่องจากนายชิงชัย เมธพัฒน์ 
เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๗ - 

  ๔.๓.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ ซ่ึงคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตผุลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร ในล าดับดังนี ้
 ล าดับที่ ๒ จาก นายชิงชัย เมธพัฒน์ เป็น รองศาสตราจารย์ปวีณา มีประดิษฐ์ 
เนื่องจากนายชิงชัย เมธพัฒน์ เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันท่ี ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คณุสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย 
  และความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๘ - 

  ๔.๓.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล  
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล เป็น ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต 
เนื่องจาก อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
  ล าดับที่ ๕ จาก อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ เป็น อาจารย์ธารารัตน์  
พวงสุวรรณ เนื่องจาก อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๕๖๗๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๙ - 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร 
ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดวันประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๓  
ในวันพุธที่ ๔ ของเดือนตลอดปี ๒๕๖๓ รายละเอียด ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

๐๙.๓๐ น. 

๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๗/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๘/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๙/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๑๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  



- ๓๐ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าแบบสอบถามถึงผู้ทรงคุณวุฒิให้เลือก 
 วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิว่างตรงกันมากท่ีสุด แล้วก าหนดเป็นปฏิทินของปี ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 
 

                     
(นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

                     
         (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร)      (รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  กาสลัก) 
                กรรมการและเลขานุการ         ประธานกรรมการ 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


