รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
-------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๐. ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

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

-๒๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๘. นางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๑๙. นางเสริมศรี สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
๒. นายวัชระ วงศ์เกิดสุข
๓. นายไพศาล ริมชลา
๔. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
๕. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
๖. นางปัทมา วรรัตน์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
๘. ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
๙. เภสัชกร ดร.ยศนันท์ วีระพล
๑๐. ดร.เชวง ซ้อนบุญ
๑๑. ดร.สุกัลยา สุเฌอ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย สาราญวานิช
๑๓. ดร.สันติ โพธิ์ศรี
๑๔. ดร.เนตรดาว ชัยเขต
๑๕. อาจารย์ณัฐวรรณ สินาโรจน์
๑๖. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
๑๗. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงกมล อุ่นจิตติ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-๓วาระที่ ๑
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัด
การศึกษาในคณะต่าง ๆ แล้วมีมติ “ให้จัดทาเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา” นั้น
ฝ่ายเลขานุการจึงได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้ข้อมูล
ครบทุกส่วนงานแล้ว จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็น
ไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

-๔จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมมีมติ ให้รวม ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะทั้งสามกลุ่มสาขาวิชาเป็นฉบับเดียว
๓.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัด
การศึกษาในคณะต่าง ๆ แล้วมีมติ “ให้จัดทาเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา” นั้น
ฝ่ายเลขานุการจึงได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้ข้อมูลครบ
ทุกส่วนงานแล้ว จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมมีมติ ให้รวม ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะทั้งสามกลุ่มสาขาวิชาเป็นฉบับเดียว
๓.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรีย้ายเข้าสังกัด
การศึกษาในคณะต่าง ๆ แล้วมีมติ “ให้จัดทาเป็นประกาศฉบับรวม โดยให้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา” นั้น
ฝ่ายเลขานุการจึงได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ข้อมูลครบ
ทุกส่วนงานแล้ว จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๕)

-๕(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อโปรดพิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมมีมติ ให้รวม ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะทั้งสามกลุ่มสาขาวิชาเป็นฉบับเดียว
๓.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ “ให้ปรับ Curriculum Mapping ให้สอดคล้องกับรายวิชา แล้วเสนอ
สภาวิชาการในครั้งต่อไป” นั้น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี โดยมีเหตุผล คือ แก้ไขแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
จานวน ๑ รายวิชาคือรายวิชา ๓๑๖๒๐๓ ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป

-๖๓.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๑ จาก นายสุรสิงห์ ไชยคุณ เป็น นายสรไกร ศรีศุภผล และที่ประชุม
ได้มีมติให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ในลาดับที่ ๒ เพิ่มเติม รายละเอียด
ในการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเป็น ดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายสุรสิงห์ ไชยคุณ เป็น นายสรไกร ศรีศุภผล เนื่องจาก
นายสุรสิงห์ ไชยคุณ เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ลาดับที่ ๒ จาก นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ เป็น นายฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
เนื่องจาก นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มผี ลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป

-๗๓.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๒ จาก นายสรายุธ เดชะปัญญา เป็น นางสาวจินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล
ลาดับที่ ๔ จาก นายนุพันธ์ เขียวไม้งาม เป็น นายชัยณรงค์ แต้พานิช และเพิ่มลาดับที่ ๖ เป็น
นางสาวกุลนารี วงศ์ราช ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙
ในลาดับที่ ๕ เพิ่มเติม โดยเอาลาดับที่ ๖ มาเปลี่ยนให้อยู่ในลาดับที่ ๕ รายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเป็น ดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นายสรายุธ เดชะปัญญา เป็น นางสาวจินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล
เนื่องจาก นายสรายุธ เดชะปัญญา เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
ลาดับที่ ๔ จาก นายนุพันธ์ เขียวไม้งาม เป็น นายชัยณรงค์ แต้พานิช
เนื่องจาก นายนุพันธ์ เขียวไม้งาม ขอลาออกจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพราะไม่มีผลงานวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับที่ ๕ นายฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ เป็น นางสาวกุลนารี วงศ์ราช เนื่องจาก
เปลี่ยนไปเป็นอาจาย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มผี ลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ

-๘มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ ข้าราชการฯ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขประจา
ตาแหน่ง ๐๐๗๐ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๙ เดือน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Nursing)
M.S. (Pediatric Nursing)
วท.ม. (อนามัยครอบครัว)
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๔
๒๕๔๓
๒๕๓๓
๒๕๒๖

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University of Washington, USA
University of Washington, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Wacharasin, C., Phaktoop, M., & Sananreangsak, S. (2015). Examining the
usefulness of a family empowerment program guided by the illness beliefs
model for families caring for a child with thalassemia. Journal of Family Nursing,
21(2), 295-321.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge
(http://wokinfo.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐

-๙เรื่องที่ ๒ Wacharasin, C. (2010). Families suffering with HIV/AIDS: What family nursing
interventions are useful to promote healing? Journal of Family Nursing, 16(3),
302-321.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge
(http://wokinfo.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๓ Wacharasin, C. & Homchampa, P (2008). Uncovering a family caregiving model:
Insights from research to benefit HIV-infected patients, their caregivers, and
health professionals. Journal of the Association of Nurses in AIDS CARE, 19(5),
385-396.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge
(http://wokinfo.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
เรื่องที่ ๔ Hilber, A.M., Hull, T., Preston-Whyte, E., Bagnol, B., Smit, J., Wacharasin, C., … &
WHO GSVP Study Group. (2010). A cross cultural study of vaginal practices and
sexuality: Implications for sexual health. Social Science & Medicine, 70(3),
392-400.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge
(http://wokinfo.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
หนังสือ จานวน ๑ เล่ม ได้แก่
เรื่องที่ ๑ จินตนา วัชรสินธุ.์ (๒๕๖๐). การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง. ชลบุร:ี ชลบุรีการพิมพ์.
จานวน ๑๓๙ หน้า. ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๔๐-๔๓๗-๓
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อน
นามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

- ๑๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์
(เอกสารคาสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๖๑๐๗๕๙ แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล) แล้วเห็นว่า
นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
แต่ผลงานทางวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้
ผลงานวิจัยในเรื่องที่ ๔ มีผู้ร่วมวิจัยจานวนมาก ผู้ขอกาหนดตาแหน่งไม่มีเอกสารรับรองการมี
ส่วนร่วมในผลงาน มีเพียงจดหมายรับรองการทาวิจัย และผู้ขอกาหนดตาแหน่งขอมีสัดส่วน ๕๐% โดยลง
นามผู้วิจัยเพียงคนเดียว
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑
โดยผลงานวิจัยเรื่องที่ ๔ ให้เฉลี่ยสัดส่วนการมีส่วนร่วมงานวิจัยใหม่ แล้วส่งให้
กองบริการการศึกษาตรวจสอบอีกครั้ง
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางจันทร์ชลี มาพุทธ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

นางจันทร์ชลี มาพุทธ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๐๕๕๗ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑๑ ดารงตาแหน่งอาจารย์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๕ ปี ๓ เดือน

คุณวุฒิ
ค.ด. (พัฒนศึกษา)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)

ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๒๕๔๑
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
๒๕๓๒
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ประเทศไทย
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
๒๕๒๓
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ประเทศไทย
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ จันทร์ชลี มาพุทธ. (๒๕๖๐). การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิต
ระดับอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๘(๑), ๒๘-๔๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
หนังสือ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ จันทร์ชลี มาพุทธ. (๒๕๕๙). การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับครู.
ชลบุร:ี ชลบุรีการพิมพ์. (๑๒๐ หน้า) ISBN: 978-616-423-623-3
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนนามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางจันทร์ชลี มาพุทธ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พื้นฐานการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางจันทร์ชลี มาพุทธ (เอกสารคาสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๔๐๐๑๐๒๕๙ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู) แล้วเห็นว่า นางจันทร์ชลี
มาพุทธ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัย
บูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางจันทร์ชลี มาพุทธ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์

- ๑๒ ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา ของ นางจันทร์ชลี มาพุทธ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา ของ นางจันทร์ชลี มาพุทธ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๓๓๓ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๙ เดือน
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยาการมนุษย์) ๒๕๕๒
M.A. (Advanced Business Practice) ๒๕๔๗
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) ๒๕๒๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
University of South Australia, Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Pimapunsri, P., Patcharasamrandet, P., Kanchanawat, S. & Supavirasbancha, T. (2016).
Innovation and creativity of local wisdoms and Thainess: The perspectives from
our next generation. In Proceedings of the International conference on
“Business Economic, Social Science & Humanities” (BESSH-2016) (pp. 250-256),
Osaka: Academic Fora.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐

- ๑๓ บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Pimapunsri, P. (2015). Sustainable employee engagement. Humanity and Social
Science Journal, 24(46), 81-98.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี (เอกสาร
ประกอบการสอน ๖๖๘๑๑๑๕๙ การจัดการและองค์การ) แล้วเห็นว่า นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี เป็นผู้มี
ความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๔ ๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายบรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
นายบรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๑๙๕-๒๕๔๖ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี
คุณวุฒิ
ศ.ม. (ศิลปะไทย)
ศ.บ. (ศิลปะไทย)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๙
๒๕๔๗

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง ความงามในสรีระแห่งสตรีเพศ
ผลงานประเภทจิตรมากรรม
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว ตั้งแต่
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
๑. เผยแพร่โดยการนาเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ และจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปะและ
วัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒. เผยแพร่โดยการนาเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ และจัดแสดงผลงาน ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ วันที่ ๖-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง จิตรกรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์หน้าบัน วิหารวัดห้วยพลู
ผลงานประเภทจิตรมากรรม
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว ตั้งแต่
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. เผยแพร่โดยการนาเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ และจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปะและ
วัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒. เผยแพร่โดยการนาผลงานสร้างสรรค์ไปประดับสถานที่จริง ณ วิหารวัดห้วยพลู
จังหวัดนครปฐม ตามจุดประสงค์ของการวิจัยที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อโครงการอนุรักษ์วิหารเดิม
ที่ชารุด วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

- ๑๕ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายบรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายบรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย (เอกสาร
ประกอบการสอน ๖๐๘๒๔๓ พื้นฐานประติมากรรม) แล้วเห็นว่า นายบรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย เป็นผู้มี
ความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายบรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นายบรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นายบรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวกุลชาณัช เติมประยูร
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์

นางสาวกุลชาณัช เติมประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๓๖๒-๒๕๔๙ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๗ เดือน
คุณวุฒิ
ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
ศศ.บ. (นิเทศศิลป์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๙
๒๕๔๕

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑๖ เสนอผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “ความงามของท้องทะเล”ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ 2 ชิ้น
1.1 ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง ปะการังสีขาว ( White Coral)
ผลงานประเภททัศนศิลป์ ๓ มิติ
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว
ตั้งแต่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. เผยแพร่ ในรูปแบบนิทรรศการศิลปกรรม “กลมกลืน : แตกต่าง” Contemporary
Art Exhibition Harmony: Difference ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
วันที่ 6-29 สิงหาคม 2554
๒. เผยแพร่ในงานการนาเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
Seminar in art and design วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่
หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
๓. กุลชาณัช เติมประยูร.(๒๕55) “ปะการังสีขาว” ( White Coral).
วารสารศิลปกรรมบูรพา, 15(2), 10-17.
1.๒ ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง การปกป้องที่อยู่ (Shelter : Protection from threats)
ผลงานประเภททัศนศิลป์ ๓ มิติ
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว ตั้งแต่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการศิลปกรรม “เชื่อมโยง : แผ่ขยาย”
Burapha Arts Exhibition CONNECT : EXPAND+ ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ วันที่ 6-28 พฤศจิกายน 2556
๒. จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เบาะรองนั่ง เลขที่คาขอ
1402000510 วันที่ยื่นคาขอ 3 กุมภาพันธ์ 2557
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง ความรัก ความเปลี่ยนแปลง ความทรงจา
ผลงานประเภททัศนศิลป์ ๓ มิติ
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว ตั้งแต่
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการศิลปกรรมการสร้างสรรค์+ชุมชน = เอกภาพ
CREATIVITY+COMMUNITY = UNITY ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
วันที่ ๔-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. เผยแพร่ในรูปแบบ การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในงานเสวนาวิจัย การสร้างสรรค์+ชุมชน
= เอกภาพ CREATIVITY+COMMUNITY = UNITY ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

- ๑๗ ๓. เผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการศิลปกรรม นิทรรศการศิลปะแห่งตะวันออก ครั้งที่ ๑๓
(The 13 th Great Oriental Art Exhibition) ณ ห้องศิลปะนิทรรศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวกุลชาณัช เติมประยูร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ โดยวิธปี กติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวกุลชาณัช เติมประยูร (เอกสาร
ประกอบการสอน ๖๐๖๓๖๑ Computer Art) แล้วเห็นว่า นางสาวกุลชาณัช เติมประยูร เป็นผู้มี
ความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวกุลชาณัช เติมประยูร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นางสาวกุลชาณัช เติมประยูร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นางสาวกุลชาณัช เติมประยูร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายภัทรพงษ์ รัตนเสวี
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์

นายภัทรพงษ์ รัตนเสวี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๙๘๐ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๙ เดือน

- ๑๘ คุณวุฒิ
Ph.D. (International relations )
M.A. (Public Policy)
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๗
๒๕๕๐
๒๕๔๗

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University of Bath, UK
Brunel University, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Rattanasevee, P. (2014). Towards institutionalised regionalism: the role of
institutions and prospects for institutionalisation in ASEAN. SpringerPlus, 3, 556(1-10.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ Rattanasevee, P. (2016). Breaking a deadlock: The incompatibility with
democracy and the prospects for democratization in ASEAN. In Proceedings of
The 24th IPSA World Congress of Political Science (pp. 1-17). Poznan, Poland.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายภัทรพงษ์ รัตนเสวี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายภัทรพงษ์ รัตนเสวี (เอกสารประกอบ
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๗๒๓๕๑๕๙ อาเซียนศึกษา) แล้วเห็นว่านายภัทรพงษ์ รัตนเสวี
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
กาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายภัทรพงษ์ รัตนเสวี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายภัทรพงษ์ รัตนเสวี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๙ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายภัทรพงษ์ รัตนเสวี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายปริญญา นาคปฐม
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

นายปริญญา นาคปฐม พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๘๙๖ สังกัดสานักงานการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์ขอกาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๑ เดือน
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
Master of International Hospitality ๒๕๕๐
and Hotel Management
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
๒๕๔๘

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University of Western Sydney,
Australia
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Nakpathom, P. & Pitchayadejanant, K. (2017). Determinants Affecting Agritourist’s
Travel Intention toward Agro-tourism around Coastal Region of Thailand.
ASEAN Journal of Management & Innovation, 4(2).
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์
ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐

- ๒๐ บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ปริญญา นาคปฐม และระชานนท์ ทวีผล. (๒๕๖๑). การพัฒนาคุณภาพงานบริการทางการท่องเที่ยว
สาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๑๒(๑)
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะตีพิมพ์
ในเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายปริญญา นาคปฐม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การท่องเที่ยว โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายปริญญา นาคปฐม (เอกสารประกอบ
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๙๕๗๓๑๓๕๙ Principle for Tour Guiding) แล้วเห็นว่า
นายปริญญา นาคปฐม เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายปริญญา นาคปฐม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ของ นายปริญญา นาคปฐม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ของ นายปริญญา นาคปฐม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๑ ๔.๑.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๙๑๑๐๔ สังกัดสานักงานการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๕ เดือน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Information Technology)
M.Sc. (Statistics)
B.Sc. (Applied Statistics)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๘
๒๕๕๐
๒๕๔๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
University of Wollongong, Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Pichayadejanant, K & Nakpathom, P. (2019). Data mining approach for arranging
and clustering the agro-tourism activities in orchard. Kasetsart Journal of Social
Sciences, 40(1),
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
เรื่องที่ ๒ Nakpathom, P. & Pitchayadejanant, K. (2017). Determinants Affecting Agritourist’s
Travel Intention toward Agro-tourism around Coastal Region of Thailand.
ASEAN Journal of Management & Innovation, 4(2),
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์
ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๒๐
หมายเหตุ ผลงานชิ้นนี้อยู่ในชุดโครงการวิจัยเดียวกับผลงานวิจัยเรื่องที่ ๑ ซึ่งโดยทั้งสองชิ้นงานมีส่วนร่วม
ในการวิจัยรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐%

- ๒๒ บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Pichayadejanant, K. (2017). Emerging business analytics in hospitality and tourism
industry by using data mining techniques. KMUTT Research and Development
Journal, 41(1), 27-46.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๙๕๓๑๒๓๕๙ Business statistics) แล้วเห็นว่า
นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตาม
เกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ของ นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ของ นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๓ ๔.๑.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวทักษญา สง่าโยธิน
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
นางสาวทักษญา สง่าโยธิน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๑๑๙๙ สังกัด สานักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๑๐ เดือน
คุณวุฒิ
ปร.ด. (การพัฒนาองค์การและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์ )
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.บ. (บัญชี)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๗

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

๒๕๕๔
๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ทักษญา สง่าโยธิน และลักษณา สุระมรรคา. (๒๕๖๐). ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุข
ในการทางานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ๑๔(๒), ๑๑-๒๑.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
เรื่องที่ ๒ เยาวณี เสมอวงษ์, บรรพต วิรุณราช และทักษญา สง่าโยธิน. (๒๕๖๐). การศึกษาคุณลักษณะ
ผู้นาหญิงที่พึงประสงค์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารศรีปทุมปริทัศน์
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๑๗(๒), ๗๐-๗๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ทักษญา สง่าโยธิน. (๒๕๖๐). ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน.
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ บูรพาปริทัศน์, ๑๒(๒), ๑๑-๒๕.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

- ๒๔ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวทักษญา สง่าโยธิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวทักษญา สง่าโยธิน (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๗๘๐๓๑๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Management) แล้วเห็นว่า นางสาวทักษญา สง่าโยธิน เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพ
อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวทักษญา สง่าโยธิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวทักษญา สง่าโยธิน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวทักษญา สง่าโยธิน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายอนุรัตน์ อนันทนาธร
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นายอนุรัตน์ อนันทนาธร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๑๓๔ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๓ เดือน
คุณวุฒิ
D.P.A. (Public Administration)
รป.ม. (การจัดการสาหรับนักบริหาร)
ร.บ. (การปกครอง)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๗
๒๕๔๖
๒๕๓๒

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Brawijaya Ubiversity, Indonesia
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

- ๒๕ กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ อนุรัตน์ อนันทนาธร. (๒๕๖๐). ภาวะความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการ
ทางานของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธรภาค ๒. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๙(๓), ๑๓๗-๑๗๑.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Anurat Anantanatorn. (2017). The Philosophy of Sufficiency Economy in
Thailand: An Innovative Approach for Development Poor Countries.
Politics Administration and Law, 9(special issue), 297-323.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายอนุรัตน์ อนันทนาธร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายอนุรัตน์ อนันทนาธร
(เอกสารประกอบการสอน วิชา ๖๗๗๒๔๓ นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง) แล้วเห็นว่า
นายอนุรัตน์ อนันทนาธร เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายอนุรัตน์ อนันทนาธร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายอนุรัตน์ อนันทนาธร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๖ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายอนุรัตน์ อนันทนาธร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๑๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

นางศรีสุดา นิเทศธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๕๑๗-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๒ เดือน
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
ปร.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ๒๕๔๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
๒๕๔๔
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Nithettham, S., Saraithong, P., & Promsuk, S. (2017). Modification of mussel shell
based calcium oxide catalyst by using hydration method and potassium fluoride
impregnation. In Proceedings of the 7th International Thai Institute of Chemical
Engineering and Applied Chemistry Conference 2017 (ITIChE 2017) (pp.157-160).
Bangkok: King Mongkut’ s University of Technology Thonburi.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
เรื่องที่ ๒ ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม, พนิดา โตสาลี และนภัสกร ศรีมโนรถ. (๒๕๖๐). การปรับสภาพตัวเร่ง
ปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่ ด้วยวิธีไฮเดรชันร่วมกับการเคลือบฝังด้วย
โพแทสเซียมคลอไรด์ เพื่อเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น. ใน การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ (หน้า ๗๙๐-๗๙๕). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
เรื่องที่ ๓ ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม, อัจฉรา บุญมาหล้า และอรวรรณ ชัยสิทธิ์. (๒๕๕๘). การเตรียมถ่าน
กัมมันต์จากของเสียประเภทโฟมพอลิยูรีเทนโดยการกระตุ้นทางเคมีด้วยโพแทสเซียมคาร์บอเนต
สาหรับการดูดซับสีย้อม. วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูม,ิ ๓(๑), ๘-๑๘.

- ๒๗ (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางศรีสุดา นิเทศธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางศรีสุดา นิเทศธรรม (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๒๒๓๑๕๙ กลศาสตร์ของไหลสาหรับวิศวกรรมเคมี)
แล้วเห็นว่า นางศรีสุดา นิเทศธรรม เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางศรีสุดา นิเทศธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นางศรีสุดา นิเทศธรรม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นางศรีสุดา นิเทศธรรม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๑๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสถาพร พฤฑฒิกุล
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นายสถาพร พฤฑฒิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง 1199-2558 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๒ เดือน

- ๒๘ คุณวุฒิ
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (ชีววิทยา)
กศ.บ. (ชีววิทยา)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๕
๒๕๓๑
๒๕๒๖

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สถาพร พฤฑฒิกุล. (๒๕๕8). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก.
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ๑๑(๔), ๖๐-๗๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ สถาพร พฤฑฒิกุล. (๒๕๕๙). การรับรู้และความคาดหวังต่อบทบาทของศูนย์นวัตกรรม
การบริหารและผู้นาทางการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก.
วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๗(๓), ๒๑๔-๒๒๖.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สถาพร พฤฑฒิกุล. (๒๕๖๐). การบริหารการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑.
วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๘(๒), ๓๖-๔๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายสถาพร พฤฑฒิกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายสถาพร พฤฑฒิกุล (เอกสารประกอบ
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๓๐๖๗๑๕๙ การนิเทศการศึกษาเชิงวิเคราะห์) แล้วเห็นว่า
นายสถาพร พฤฑฒิกุล เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด

- ๒๙ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายสถาพร พฤฑฒิกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ นายสถาพร พฤฑฒิกุล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ นายสถาพร พฤฑฒิกุล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๑๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา

นายนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๕๘๓ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี
คุณวุฒิ
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา)
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๗
๒๕๕๓
๒๕๕๐

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๕ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Jaikua, W., Kueakhai, P., Chaithirayanon, K., Tanomrat, R., Wongwairot, S.,
Riengrojpitak, S., et al. (2016). Cytosolic superoxide dismutase can provide
protection against Fasciola gigantica. Acta Tropica, 162, 75-82.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge
(http://wokinfo.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๕

- ๓๐ เรื่องที่ ๒ Kueakhai, P., Changklungmoa, N., Chaithirayanon, K., Phatsara, M.,
Preyavichyapugdee, N., Riengrojpitak, S., et al. (2015). Saposin-like protein 2 has
an immunodiagnostic potential for detecting Fasciolosis gigantica. Experimental
Parasitology, 151, 8-13.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge
(http://wokinfo.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๒๗.๕
เรื่องที่ ๓ Kueakhai, P., Changklungmoa, N., Riengrojpitak, S., Chaichanasak, P., Meemon,
K., Chaithirayanon, K., et al. (2013). Vaccine potential of recombinant saposin-like
protein 2 against Fasciolosis gigantica in mice. Vaccine, 31, 5518-5523.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge
(http://wokinfo.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๗.๕
เรื่องที่ ๔ Kueakhai, P., Changklungmoa, N., Chaithirayanon, K., Songkoomklong, S.,
Reingrijpitak, S., & Sobhon, P. (2013). Production and characterization of a
monoclonal antibody against recombinant saposin-like protein 2 of Fasciola
gigantica. Acta Tropica, 125, 157-162.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge
(http://wokinfo.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๒๐
เรื่องที่ ๕ Kueakhai, P., Meemon, K., Chaithirayanon, K., Changklungmoa, N., Reingrijpitak, S.,
& Sobhon, P. (2011) Characterization and localization of saposin-like protein-2
(SAP-2) in Fasciola gigantica. Parasitology Research, 108, 1493-1500.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge
(http://wokinfo.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕
หมายเหตุ ผลงานงานวิจัย เรื่องที่ ๒-๕ ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การใช้เอนไซม์ย่อยสลายโปรตีน และเอนไซม์
ต้านอนุมูลอิสระ เพื่อการพัฒนาวัคซีนและการวินิจฉัยโรค fasciolosis จากการติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับ Fasciola gigantica ซึ่งมีส่วนร่วมในการวิจัยรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐%

- ๓๑ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิ
ชีววิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๘๐๒๔๑ พยาธิวิทยาทางการแพทย์) แล้วเห็นว่า
นายนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา ของ นายนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา ของ นายนรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยให้ปรับการเขียนวาระ ผลงานงานวิจัย เรื่องที่ ๒-๕ ให้อยู่ภายใต้ชุดผลงานวิจัย
เรื่อง การใช้เอนไซม์ย่อยสลายโปรตีน และเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ เพื่อการพัฒนา
วัคซีนและการวินิจฉัยโรค fasciolosis จากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
Fasciola gigantica
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๑๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางพัชนา ใจดี
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นางพัชนา ใจดี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๘๘๓-๒๕๕๓ สังกัด ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มีความประสงค์
ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี

- ๓๒ คุณวุฒิ
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
ส.บ. (บริหารสาธารณสุข)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๑
๒๕๔๖
๒๕๔๒
๒๕๔๐

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี, ปุณิกา ศรีติมงคล, วนัสรา เชาวน์นิยม และเพียงพร กันหารี.
(๒๕๖๐). สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙: การเรียนรู้สู่ข้อท้าทายต่อไป. วารสารวิชาการสาธารณสุข, ๒๖
(ฉบับเพิ่มเติม ๒), S๒๕๕-S๒๖๑.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
เรื่องที่ ๒ Jaidee, P.H., Jaidee, W. & Nunthawarasilp, P. (2016). Policy perception and health
service use among migrants in Trat province, Thailand. In Proceedings of the 5th Burapha
University International Conference 2016 (pp. 333-343). Bangsaen: Burapha University.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๕
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี. (๒๕๖๐). ระบบการบริหารแบบลีน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
ในงานสาธารณสุขที่สร้างความผูกพันกับชุมชน. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา,
๑๒(๒), ๑๓๓-๑๔๓.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางพัชนา ใจดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่า
สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธีปกติ
แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางพัชนา ใจดี (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๗๐๒๓๑๖ การบริหารสาธารณสุขท้องถิ่น) แล้วเห็นว่า นางพัชนา ใจดี
เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
กาหนด

- ๓๓ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางพัชนา ใจดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของ นางพัชนา ใจดี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของ นางพัชนา ใจดี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒ การบริหารงานวิชาการ
๔.๒.๑ การขอขยายเวลาการส่งแบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
เพื่อสาเร็จการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอ การขอขยายเวลาการส่งแบบตอบรับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยเพื่อสาเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. นายสุชาติ ชายหาด รหัสประจาตัวนิสิต ๕๔๘๑๐๒๕๐ นิสติ ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ
แบบ ๒.๑ (สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ ๑ ชิ้น ยังเหลืออีก ๑ ชิ้น ซึ่งตามหลักสูตรต้องตีพิมพ์ผลงาน ๒ ชิ้น
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
๑. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๒. สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย
๓. สอบผ่านการสอบวัดความรู้แบบข้อเขียนและปากเปล่าตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
๔. สอบผ่านเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์
๕. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการก่อนสาเร็จการศึกษา
อย่างน้อย ๒ เรื่อง โดยเรื่องที่ ๑ ต้องอยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมลูที่สืบค้นได้เช่น ISI,
MEDLINE, BIOSIS และเรื่องที่ ๒ อย่างน้อยต้องอยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย
หรือผลงานเทียบเคียงอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นควรรายละเอียด
ของข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

- ๓๔ ความก้าวหน้าของการศึกษา
๑. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. สอบปากเปล่าเรียบร้อยแล้ว โดยได้ค่าระดับขั้น S เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. การตีพิมพ์บทความ
เรื่องที่ ๑ ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้ว ดังนี้
Chayhard, S., Manthachitra, V., Nualchawee, K., & Buranapratheprat, A. (2017).
Multi-temporal mapping of seagrass distribution by using integrated remote
sensing data in Kung Kraben Bay (KKB), Chanthaburi province, Thailand.
International Journal of Agricultural Technology, 13(7.2). in press.
เรื่องที่ ๒ ยังไม่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์
ชื่อบทความ : Application of aerial photograph with NIR filter by using unmanned aerial
vehicles (UAV) for the assessment of seagrass bed status in Kung Krabaen Bay (KKB)
ชื่อวารสาร : Chiang Mai Journal of Science
วันที่ยื่นขอรับการตีพิมพ์ : ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด : ๒. นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข รหัสประจาตัวนิสิต ๕๔๘๑๐๒๕๒ นิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ
แบบ ๑.๑ (สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ ๑ ชิ้น ยังเหลืออีก ๑ ชิ้น ซึ่งตามหลักสูตรต้องตีพิมพ์ผลงาน ๒ ชิ้น
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
การควบคุมงานวิจัยของนิสิตให้มีคุณภาพ กาหนดให้นิสิตต้องมีการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
ต่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ๑ ครั้งต่อภาคการศึกษา และต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตัวชี้วัดในการประเมินผลการวิจัยได้กาหนดให้นิสิต
ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างน้อย ๒ เรื่องก่อนสาเร็จการศึกษา โดยเรื่องที่ ๑ ต้องอยู่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยอมรับ และเรื่องที่ ๒ อย่างน้อยต้องอยู่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย หรือผลงานเทียบเคียงอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควร
ความก้าวหน้าของการศึกษา
๑. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. สอบปากเปล่าเรียบร้อยแล้ว โดยได้ค่าระดับขั้น S เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. การตีพิมพ์บทความ
เรื่องที่ ๑ ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์
Jaisuk, C., & Senanan, W. (xx). Effects of landscape features on population genetic
variation of a tropical stream fish, stone lapping minnow, Garra cambodgiensis,
in the upper Nan River drainage basin, northern Thailand. PeerJ, in press.
ชื่อบทความ : Effects of landscape features on population genetic variation of a tropical
stream fish, stone lapping minnow, Garra cambodgiensis, in the upper Nan River drainage
basin, northern Thailand
ชื่อวารสาร : PeerJ

- ๓๕ วันที่ยื่นขอรับการตีพิมพ์ : ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ : ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๒ ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์
Jaisuk, C., & Senanan, W. (2018). Effects of physical barriers on genetic variation of
populations of stone lapping minnow, Garra cambodgiensis (Tirant, 1884),
in Wa river, Nan Province, Thailand. Journal of Fisheries and Environment,
42(1), in press.
จากกรณีดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖.๒.๔ “หลักสูตรระดับปริญญาเอกผูสาเร็จปริญญาตรีแลว
เขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาภายใน ๗ ปการศึกษา สาหรับนิสิตภาคปกติและ
ภายใน ๙ ป การศึกษาสาหรับนิสิตภาคพิเศษ หรือภาคปกติที่เรียนนอกเวลาราชการ สวนผูที่สาเร็จปริญญาโท
แลวเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาเอกใหใช้เวลาศึกษาภายใน ๕ ปการศึกษา สาหรับนิสิตภาคปกติและ
ภายใน ๗ ปีการศึกษาสาหรับนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคปกติที่เรียนนอกเวลาราชการ ในกรณีที่มีเหตุผล
จาเปนอย่างยิ่งที่จะตองขยายเวลาเรียน ใหคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนไดอีก
ไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา”
คณะวิทยาศาสตร์จึงขอเสนอให้พิจารณาตามข้อ ๓๒ ของข้อบังคับฉบับดังกล่าว ซึ่งในข้อ ๓๒
มีใจความว่า “ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หากมีข้อขัดข้องไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้
อธิการบดีดาเนินการได้ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ” (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ การขอขยายเวลาการส่งแบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อสาเร็จการศึกษา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ขยายเวลาการตีพิมพ์ผลงานของนางสาวเชาวลีย์ ใจสุข
๒. เห็นชอบให้ขยายเวลาการตีพิมพ์ผลงานของนายสุชาติ ชายหาด อีก ๑ ปี
หลังจากหมดเวลาในการศึกษา
๓. ให้นิสิตขอคืนสภาพโดยลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนิสิต
และมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทราบ
๔.๒.๒ รายงานการประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๔) ได้กาหนด
อานาจหน้าที่สภาวิชาการ คือ “ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดทาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี” ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๔) ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทา
รายงานการประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว
รายละเอียดสรุป ดังนี้

- ๓๖ ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด มีจานวน ๒๒๓ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ๑๐๘ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๑๑๕ หลักสูตร จาแนกตามระดับการศึกษา
และกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด ๑๐๙ หลักสูตร
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดสอนทั้งหมด ๓๔ หลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหมด ๘๐ หลักสูตร
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ ทั้งหมด ๑๐ หลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร
นิสิต มีจานวน ๓๗,๖๘๒ คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ๓๒,๓๔๒ คน
นิสิตระดับปริญญาโท ๔,๒๗๑ คน และนิสิตระดับปริญญาเอก ๑,๐๖๙ คน ในจานวนนี้มีนิสิตต่างชาติ
ระดับปริญญาตรี ๒๓๔ คน ปริญญาโท ๑๘๑ คน และปริญญาเอก ๕๓ คน
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ทั้งหมดจานวน ๒๐๑ คน
โดยมีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จานวน ๓๑ คน และน้อยกว่า
๑ ภาคการศึกษา จานวน ๑๗๐ คน
นิสิตต่างประเทศที่มาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมด ๓๙๘ คน โดยมี
ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จานวน ๙๐ คน และน้อยกว่า ๑ ภาค
การศึกษา จานวน ๓๐๘ คน
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖
ผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโทเป็นบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือ
บทความจากสารนิพนธ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ๖๖๖ เรื่อง โดยอยู่ในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ ๑ จานวน ๑๒๓ เรื่อง และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ จานวน ๔๓ เรื่อง สาหรับจานวนผลงาน
วิชาการของนิสิตระดับปริญญาเอก ได้แก่ บทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ๑๖๖ เรื่อง อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ จานวน ๘๔ เรื่อง อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ จานวน ๓๗ เรือ่ ง และอยู่ใน
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จานวน ๑๓ เรือ่ ง
ผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล จานวน ๓๐ ผลงาน เป็นผลงานด้านการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต จานวน ๒๘ ผลงาน และด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
จานวน ๒ ผลงาน
ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ มีจานวน
๕๒๙ เรื่อง ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีจานวน ๓๐๘ เรื่อง
ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ระดับชาติ ๔๔๙ เรื่อง ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ระดับนานาชาติ มีจานวน ๒๑๒ เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ มีจานวน ๖๒ เรื่อง
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ มีจานวน ๒๐ เรื่อง
มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จานวน ๑๑ ครั้ง มีการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ จานวน ๑๕ ครั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยในภาพรวม ทั้งสิ้น ๒๔๐,๑๑๘,๘๖๕ บาท

- ๓๗ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จานวน ๓๓๕ โครงการ เป็นกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๑๒๓ โครงการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน
๔๐ โครงการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ๗๔ โครงการ และส่วนงานสนับสนุน
การเรียนการสอน จานวน ๙๘ โครงการ
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อาจารย์ประจา มีจานวน ๑,๓๓๐ คน เป็นอาจารย์ ๙๔๓ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒๘๘ คน รองศาสตราจารย์ ๙๐ คน และศาสตราจารย์ ๙ คน
การยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓๖ คน รองศาสตราจารย์ ๑๓ คน และศาสตราจารย์ ๑ คน
การอนุมัติให้ดารงตาแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒๑ คน และ
รองศาสตราจารย์ ๕ คน
อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลา
ในการแลกเปลี่ยนไม่ถึง ๑ ภาคการศึกษา จานวน ๖๒ คน
อาจารย์ต่างประเทศที่มาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมด ๕๘ คน
โดยมีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ภาคการศึกษา จานวน ๑ คน และน้อยกว่า
๑ ภาคการศึกษา จานวน ๕๗ คน
ผลงานของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล จานวน ๑๐ ผลงาน เป็นผลงานด้านการพัฒนา
คุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ จานวน ๗ รางวัล และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จานวน ๓ รางวัล
ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม มีจานวน ๑๕๖ โครงการ
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยตัวบ่งชี้หลัก ๑๓ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก ๔ ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับ
๗ ระดับ
การดาเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งหมด จานวน ๕๑ ฉบับ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายในประเทศ
จานวน ๒๕ ฉบับ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการ จานวน ๑๖ โครงการ และเป็นความร่วมกับต่างประเทศ
จานวน ๒๖ ฉบับ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการ จานวน ๖ โครงการ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด ๒๕๘ ฉบับ
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา รายงานการประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมมีมติ ให้คณะกรรมการฯ นากลับไปพิจารณา แล้วเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

- ๓๘ ๔.๒.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ
ดังนี้
๑. กาหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ปรับเนื้อความในข้อ ๕ ของประกาศฯ เป็น “ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อ ๔
อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ แต่ต้องไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้ BUU-GET ไม่ต่ากว่า ๔๐ คะแนน
หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ากว่า ๓๒ คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า ๔.๐ คะแนน หรือ CU-TEP ไม่ต่ากว่า ๓๐
คะแนน โดยให้ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Examination) ให้ผ่านตามเกณฑ์ข้อ ๔”
๒. สาหรับนิสิตระดับปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้งดใช้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
จากมติดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ปรับประกาศฯ โดยจัดทา
ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป
๔.๓ การขอปิดหลักสูตร
๔.๓.๑ ขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะเภสัชศาสตร์เสนอขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

- ๓๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากขณะนี้คณะฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)
(หลักสูตรปกติ) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของหลักสูตรจึงขอปิดหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบขอปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
๔.๔ หลักสูตรใหม่และการขอเปิดรับนิสิต
๔.๔.๑ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาปฐมวัย เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้าน
การศึกษาปฐมวัย ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา และสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะสามารถทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการศึกษาสาหรับเด็กในระดับปฐมวัย นักวิชาการ นักการศึกษา นักวิจัย
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
วิทยากรด้านการศึกษาปฐมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
๒. หลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีสมรรถนะ ดังนี้
๑) มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีจิตวิญญาณความเป็นครู
๒) มีความรู้รอบในศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยและมีความรู้ลึกในประเด็น
ที่เป็นความสนใจเฉพาะทางโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาบุกเบิกประยุกต์ความรู้หรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

- ๔๐ ๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย การใช้ทักษะ
ทางปัญญาการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
๔) เป็นผู้นาทางการศึกษาปฐมวัยให้กับท้องถิ่นตามหลักวิชาสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความแตกต่างของบริบทวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
๑๖ หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
๔ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยตัดวัตถุประสงค์ข้อ ๑ ออก
และปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
๑.๒ เพิ่มรายวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเพื่อให้หลักสูตรต่างจากที่อื่น
๑.๓ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ ๑.๒ ให้ปรับเนื้อหา “แสดงออก
ซึ่งภาวะผู้นา”
๑.๔ ทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กาหนดผลการเรียนรู้ให้ชัดเจน
๑.๕ ปรับผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาโท
๒. เมื่อปรับแก้แล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง

- ๔๑ ๔.๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒)
จานวน ๑๕ คน
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จานวน ๑๕ คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
ขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๒) จานวน ๑๕ คน
มติ

ที่ประชุมจะพิจารณาอีกครั้ง พร้อมเล่มหลักสูตร
๔.๔.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. หลักสูตรต้องการผลิตวิศวกรชีวภาพที่มีความรู้ความสามารถแบบบูรณาการ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชวี ภาพ สามารถแข่งขันในระดับ AEC และระดับนานาชาติได้ และ
สามารถลงมือทางานได้จริง โดยร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถ
ประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น และผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ ๓.๕๑
จากระดับ ๕.๐
๒. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วบัณฑิตวิศวกรรมชีวภาพจะมี
สมรรถนะ ดังนี้

- ๔๒ ๒.๑ สามารถนาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรมและ ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมชีวภาพ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฎิบัติ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม ตลอดจนการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในการมุ่งสู่เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ อีกทั้งมีทักษะพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงได้
๒.๒ สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร
ออกแบบและดาเนินการปฏิบัติการทดลอง เพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมชีวภาพที่ซับซ้อน สามารถ
วิเคราะห์ แปรความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยใช้หลักการและเครื่องมือ
วิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านวิศวกรรมชีวภาพได้อย่างถูกต้อง
๒.๓ สามารถหาคาตอบของปัญหาทางด้านวิศวกรรมชีวภาพที่ซับซ้อนและ
ออกแบบพัฒนาระบบงานทางวิศวกรรมชีวภาพตามความต้องการและข้อกาหนดโดยคานึงถึงข้อกาหนด
ด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
๒.๔ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขา ในฐานะ
สมาชิกของกลุ่มหรือผู้นากลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๕ สามารถระบุปัญหาและจัดลาดับความสาคัญของแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมได้ โดยคานึงถึงข้อกาหนดและข้อจากัดของอุปกรณ์นั้น
๒.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบทั้งทางวิชาชีพและจริยธรรม
สามารถปฏิบัติตนทั้งในภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการวินิจฉัยและแก้ไข
ปัญหา
๒.๗ สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมชีวภาพกับบุคคลในสาขาวิชาชีพ
อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียน การอ่านแบบ
วิศวกรรมชีวภาพตลอดจนสามารถออกคาสั่งและรับคาสั่งงานได้อย่างชัดเจน
๒.๘ มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม
ชีวภาพต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมและสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมชีวภาพที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๙ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนา
ตนเองตลอดชีพ สามารถประยุกต์ทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนมาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.๑๐ มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริบทด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และนามาบูรณการกับเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑๑ สามารถสร้างและประยุกต์เทคนิควิธี อุปกรณ์เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๑๓๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๙๗ หน่วยกิต
๑.) หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน
๔๒ หน่วยกิต

- ๔๓ ๑.๑) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ ๒๗ หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์
๑.๒) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ๑๕ หน่วยกิต
๒.) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๕๕ หน่วยกิต
๒.๑) วิชาบังคับ
๓๓ หน่วยกิต
๒.๒) วิชาเฉพาะเลือก
๒๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้เทียบผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ ABET กับ ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. เมื่อปรับแก้แล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิต
ที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๕๐ คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลั กสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวนนิสิตที่จ ะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๕๐ คน (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว

- ๔๔ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๕๐ คน
มติ

ที่ประชุมจะพิจารณาอีกครั้ง พร้อมเล่มหลักสูตร
๔.๕ หลักสูตรปรับปรุง
๔.๕.๑ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิด
สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี จากประสบการณ์การสอนในตลอดหลักสูตร
ที่ผ่านมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของ
บทบาทของภาษาอังกฤษและกระบวนการสอนภาษาอังกฤษ ประการหนึ่งบทบาทของการใช้ภาษาอังกฤษ
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือการใช้ภาษาให้เหมือนเจ้าของภาษาไปเป็นการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นเนื้อหา
ในการสื่อสาร บริบทที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษในบริบทการใช้สื่อสารในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ที่เป็นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีความหลากหลายมากกว่าประเทศตะวันตกที่มีภาษาอังกฤษเป็นทั้งภาษาแม่
และภาษาราชการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงผู้เรียนที่ศึกษาในหลักสูตรมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม อีกประการหนึ่งคือการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความ
หลากหลายมากขึ้นเน้นการสื่อสารในบริบทโลกเป็นสาคัญและบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
จะต้องสามารถถ่ายทอดความหลากหลายของบริบทโลกและการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบทของภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนไปจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง และ
เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ วิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และบทบาทของ
ภาษาอังกฤษในบริบทโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่กล่าวไปข้างต้น และให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี

- ๔๕ โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมขอถอนวาระ โดยจะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๕.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ทาให้บทบาทและฐานะของภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังคงมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาตามปทัสถานของเจ้าของภาษา

- ๔๖ เช่น มีการฝึกให้ผู้เรียนออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา โดยไม่ได้คานึงถึงข้อจากัดที่เกิดจากภาษาแม่ ส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดความไม่มั่นใจและไม่มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารกับคนชาติอื่นๆ ได้ในสถานการณ์จริง ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนเป็นการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Teaching English as a Global Language) ซึ่งเป็น
การสอนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมความหลากหลายของภาษาอังกฤษที่ใช้โดยคนทุกชาติ คานึงถึงข้อจากัด
ในการเรียนภาษาอังกฤษที่เกิดจากภาษาแม่ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมในขณะเดียวกันการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก ถือเป็นศาสตร์ใหม่ กาลังเติบโต
ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงในประเทศไทยและก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรนี้มุ่งผลิตนักการศึกษาฝึกหัดครู และนักวิจัยที่จะก้าวเข้าสู่ศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก โดยที่นักการศึกษาฝึกหัดครูจะเป็นกาลังสาคัญในการเผยแพร่แนวคิด
ให้นิสิตนักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต และนักวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์นี้ในก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจต่อไป นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลกในครั้งนี้ยังสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกด้วย
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
รายวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แผน ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
รายวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๔๗ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมขอถอนวาระ โดยจะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๕.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ด้านนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ การเปิดเขตการค้าเสรี และ
การเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ส่งผลต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของสตรีวัยเจริญพันธุ์และครอบครัว รวมทั้งจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมระยะเวลา ๕ ปี จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดรับกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๒๑ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๔๘ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมขอถอนวาระ โดยจะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๔.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๔.๖.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับปี ๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

กองบริการการศึกษาเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้การเรียนรู้ของนิสิตมีความหลากหลายและ
ครอบคลุมกับกิจกรรมในพื้นที่ท่องเที่ยวของภาคตะวันออก จึงขอเปลี่ยนชื่อรายวิชาจาก เวชศาสตร์
การท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Travel Medicine) เป็น สุขภาพด้านการท่องเที่ยว (Travel Health)
สาระในการปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนชื่อรายวิชา จานวน ๑ รายวิชา ในกลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต
บัณฑิตบูรพา (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์) ดังนี้
เดิม
๕๙๘๑๐๒๕๙ เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล
๒ (๑-๓-๒)
Marine Travel Medicine
แก้ไขเป็น
๕๙๘๑๐๒๕๙ สุขภาพด้านการท่องเที่ยว
๒ (๑-๓-๒)
Travel Health
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๔๙ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับปี ๒๕๕๙ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
๔.๖.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อพัฒนารายวิชาเรียนให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๓๐๗๓๘๗๕๙ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชนและการท่องเที่ยว
๒ (๐-๔-๒)
Biotechnology for community and tourism
๓๐๗๓๘๘๕๙ เศรษฐกิจชีวภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Bioeconomy
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับคาอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันในรายวิชา ๓๐๗๓๘๘๕๙
เศรษฐกิจชีวภาพ
๒. เมื่อปรับแก้แล้ว เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณาต่อไป

- ๕๐ ๔.๖.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวาริชศาสตร์
เป็นศาสตร์ที่มีความกว้างขวางของเนื้อหามาก ครอบคลุมเนื้อหาด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
นิเวศและชีววิทยาทางทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักสูตรจึงได้มีการออกแบบเนื้อหาวิชาบังคับ
ให้คลอบคลุมทุกมิติของวาริชศาสตร์ ทาให้มีวิชาเอกบังคับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เพียงวิชาเดียว คือ ๓๐๙๓๗๑๕๙ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและพืชน้า Aquaculture ๓ (๓-๐-๖)
โดยเป็นวิชาบรรยาย ซึ่งไม่เพียงพอให้นิสิตได้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการไปฝึกงานที่เกี่ยวข้อง
(จากการประเมินของนิสิตและสถานที่ฝึกงานในอดีต) หรือการเลือกวิชาเอกเลือกด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต ที่อาจจะเรียนวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพียงวิชาเดียวตลอดหลักสูตร
ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่สาคัญในการไปฝึกงาน หรือต่อยอดในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ ภาควิชาวาริชศาสตร์
ขอเสนอปรับปรุงจานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาดังกล่าว ให้เป็นวิชาที่มีบรรยายและปฏิบัติการ
๓ (๒-๓-๔) และปรับคาอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
สาระในการปรับปรุงแก้ไข
ขอปรับจานวนชั่วโมงในวงเล็บและคาอธิบายรายวิชาของรายวิชา ๓๐๙๓๗๑๕๙
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและพืชน้า Aquaculture
จากเดิม
๓๐๙๓๗๑๕๙ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและพืชน้า
๓ (๓-๐-๖)
Aquaculture
ระบบการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์และพืชน้า ทั้งน้าจืด น้ากร่อย และ
ทะเล อาหารและโภชนาการสาหรับสัตว์น้า การปรับปรุงพันธุ์โรค การเก็บผลผลิตและการแปรรูป และ
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชน้า
Hatchery, nursery and rearing systems for freshwater, brackish, and marine
organisms; feed and nutrition for aquatic organisms, genetic improvement, disease, postharvest and processing, aquaculture businesses
เป็น
๓๐๙๓๗๑๕๙ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและพืชน้า
๓ (๒-๓-๔)
Aquaculture
ระบบการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์และพืชน้า ทั้งน้าจืด น้ากร่อย และ
ทะเล อาหารและโภชนาการสาหรับสัตว์น้า การปรับปรุงพันธุ์ โรค การเก็บผลผลิตและการแปรรูป และ
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชน้า ปฏิบัติการพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และทัศนศึกษาเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Hatchery, nursery and rearing systems for freshwater, brackish, and marine
organisms; feed and nutrition for aquatic organisms, genetic improvement, disease, postharvest and processing, aquaculture businesses, practicum in aquaculture and field trips
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๕๑ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
๔.๖.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้นิสิตมีทักษะความรู้เกี่ยวกับงานบริการ
สารสนเทศและสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จึงขอเพิ่มรายวิชาโทเลือกในโครงสร้างวิชาโท สาหรับนิสิต
รหัส ๕๗ จานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๒๔๕๓๒๑ การนาเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ
๓ (๒-๒-๕)
Presentation and Training in Information Work
๒๔๕๓๕๑ การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
๓ (๓-๐-๖)
Classification of Information Resources
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๔ แล้ว

- ๕๒ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
ฉบับปี ๒๕๕๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้
ปรับ Curriculum Mapping รายวิชา ๒๔๕๓๕๑ ให้มีความรับผิดชอบหลักในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณาต่อไป
๔.๖.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คือ
ในการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ มีการปรับปรุงคาอธิบายของหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้นิสิตของหลักสูตร
มีความอิสระทางวิชาการในการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามความสนใจของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายของหมวดวิชาเลือกเสรีอย่างแท้จริง และขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จานวน
๑ รายวิชา คือ
๕๑๐๑๕๕
เต้นซัลซ่าเพื่อสุขภาพ
๑ (๐-๒-๑)
Salsa Dance for Health
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๕๓ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้เพิ่มผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณาต่อไป
๔.๖.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คือ ในการปรับปรุงแก้ไข
ครั้งนี้ มีการปรับปรุงคาอธิบายของหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้นิสิตของหลักสูตรมีความอิสระทางวิชาการ
ในการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามความสนใจของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของหมวดวิชาเลือก
เสรีอย่างแท้จริงและขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จานวน ๑ รายวิชา คือ
๕๑๐๑๕๕
เต้นซัลซ่าเพื่อสุขภาพ
๑ (๐-๒-๑)
Salsa Dance for Health
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๕๔ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้เพิ่มผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการปฏิบัติ
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณาต่อไป
๔.๖.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
สมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คือ ในการปรับปรุง
แก้ไขครั้งนี้ มีการปรับปรุงคาอธิบายของหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้นิสิตของหลักสูตรมีความอิสระทางวิชาการ
ในการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามความสนใจของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของหมวดวิชาเลือกเสรี
อย่างแท้จริงและขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จานวน ๑ รายวิชา คือ
๕๑๐๑๕๕
เต้นซัลซ่าเพื่อสุขภาพ
๑ (๐-๒-๑)
Salsa Dance for Health
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้เพิ่มผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการปฏิบัติ
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณาต่อไป

- ๕๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๖.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)
คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗
โดยมีเหตุผล ดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นายอานนท์ วงษ์แก้ว เป็น นายวีรพร พงศ์ติณบุตร
เนื่องจากนายอานนท์ วงษ์แก้ว ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรม
ลาดับที่ ๔ จาก นายสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ เป็น นายเที่ยง ชีวะเกตุ
เนื่องจากนายสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับที่ ๕ จาก นายชาญยุทธ กาฬกาญจน์ เป็น นายวิเชียร ชาลี
เนื่องจากนายชาญยุทธ กาฬกาญจน์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือเวียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหา
บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจา
คณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี ๒๕๕๗
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาต่อไป

- ๕๖ ๔.๖.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๒ จาก
นางสาวปวีณา มีประดิษฐ์ เป็น นายชิงชัย เมธพัฒน์ เนื่องจาก นางสาวปวีณา มีประดิษฐ์ ได้ปรับเปลี่ยนไป
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
แทน นางพรทิพย์ เย็นใจ ซึ่งลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป

- ๕๗ ๔.๖.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๕ นายชิงชัย เมธพัฒน์ ออก
เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป

๔.๖.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ตัด
รายชื่อออกจากการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เป็น

- ๕๘ อาจารย์ประจาหลักสูตรในคณะต้นสังกัด คือ คณะศึกษาศาสตร์อยู่แล้ว และประกอบกับทาง สกอ. ให้มี
การปรับแก้ มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร หัวข้อที่ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานด้าน
กระบวนการจัดการศึกษา โดยให้ปรับตัวบ่งชี้และเป้าหมายให้เป็น ๑๑ ข้อเท่าเดิม ซึ่งตามเกณฑ์นี้กาหนดว่า
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ในภาควิชาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพิ่มเติม และมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเดิมได้ลาออกจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การ
ดาเนินการของหลักสูตรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ รายละเอียดดังนี้
ขอตัดอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ออก
เนื่องจากมีจานวนผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ว่าด้วย
เรื่องจานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง คือ ลาดับที่ ๑๓
นางสาวสหัทยา รัตนะมงคลกุล และลาดับที่ ๑๘ นางอังคณา บุญดิเรก และขอตัดอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่เป็นอาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ออก ดังนี้
ลาดับที่ ๒๐ นายเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
ลาดับที่ ๒๑ นางอาพันธ์ชนิต เจนจิต
ลาดับที่ ๒๒ นายคงรัฐ นวลแปง
ลาดับที่ ๒๓ นายผลาดร สุวรรณโพธิ์
ลาดับที่ ๒๔ นางพรรณทิพา ตันตินัย
ลาดับที่ ๒๕ นายคมสัน ตรีไพบูลย์
ลาดับที่ ๒๖ นายเชวง ซ้อนบุญ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป

- ๕๙ ๔.๖.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๑ จาก
นางอิสราภรณ์ ทนุผล เป็น นายการุณ สุขสองห้อง เนื่องจากนางอิสราภรณ์ ทนุผล ลาออกจาก
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ นายการุณ สุขสองห้อง
ลาดับที่ ๒ นางสาวเนตรดาว ชัยเขต
ลาดับที่ ๓ นางสาวศิรดา จารุตกานนท์
ลาดับที่ ๔ นางสาวอรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล
ลาดับที่ ๕ นางสาวเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์
ลาดับที่ ๖ นางสาววรรณภา ลือกิตินันท์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ

- ๖๐ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
๔.๖.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ประจา
หลักสูตรลาดับที่ ๙ นายประสงค์ ทุ่งเก้า ออกจากรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๕๒๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป

- ๖๑ ๔.๖.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ เนื่องจาก นางนิสา ไกรรักษ์ ต้องการพัฒนางานด้านวิชาการ
เพิ่มเติม จึงขอเปลี่ยนเป็น นางสาวอภิรดี ปิลันธนภาคย์
ลาดับที่ ๖ นางปริยา ปะบุญเรือง ตัดออก เนื่องจากมีภารกิจด้านการบริหาร
และต้องการพัฒนางานด้านวิชาการ
๒. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๖ ขอเพิ่ม นางสุบัณฑิต นิ่มรัตน์
ลาดับที่ ๗ ขอเพิ่ม นายอนุเทพ ภาสุระ
ลาดับที่ ๘ ขอเพิ่ม นางสาวกาญจนา หริ่มเพ็ง
ลาดับที่ ๙ ขอเพิ่ม นางสาวพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่ออังคารที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๕๒๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจา
คณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป

- ๖๒ ๔.๖.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๖ นางสาวภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ เพื่อให้การดาเนินการบริหารหลักสูตร
เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่ออังคารที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๕๒๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
๔.๖.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่ ๖ นายนรวิชญ์ ไกรนรา และลาดับที่ ๗ นายขจัดภัย ทิพยผ่อง เพื่อให้การดาเนินการและ
การประกันคุณภาพของหลักสูตรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
๔.๖.๑๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลาดับที่ ๔ นายอนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ออกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท (นานาชาติ) ของ
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หลักสูตรดังกล่าวจึงขอความอนุเคราะห์ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

- ๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
๔.๖.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลาดับที่ ๑ จาก นางพรทิพย์ เย็นใจ เป็น นางสาวปวีณา มีประดิษฐ์
เนื่องจาก นางพรทิพย์ เย็นใจ ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจา
คณะฯ อนุมัติ

- ๖๕ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
๔.๖.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรลาดับที่ ๔ นางสาวสุวัฒนา เกิดม่วง เนื่องจาก นางสาวสุวัฒนา เกิดม่วง ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ
ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นต้องให้ นางสาวสุวัฒนา เกิดม่วง ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ และคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ผลงาน ๑ เรื่อง
มีชื่อร่วมวิจัย ๙ คน
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป

- ๖๖ ๔.๖.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑ จาก
ผศ.กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ เป็น นางอัครา ธรรมมาสถิตย์กุล เนื่องจาก ผศ.กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์
เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป

- ๖๗ ๔.๖.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล
คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒ จาก
รศ.นฤมล ลี้ปิยะชาติ เป็น Mrs. Mamiko Chunnawong เนื่องจาก รศ.นฤมล ลี้ปิยะชาติ ได้เกษียณ
อายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
๔.๖.๒๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๕

- ๖๘ จาก Ms.Eungyeong Kim เป็น Ms.Yujin Ahn เนื่องจากอาจารย์ Ms.Eungyeong Kim ได้ขอยุติสัญญาจ้างลง
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสัญญาจ้างอาจารย์หมดสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
๔.๖.๒๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางศิรประภา พฤทธิกุล เป็น นางวรรธนา นันตา
เนื่องจากนางศิรประภา พฤทธิกุล ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่ ๔ จาก นายเชวง ซ้อนบุญ เป็น นางกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนา
เนื่องจาก นายเชวง ซ้อนบุญ จะไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๖๙ ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวสุกัลยา สุเฌอ ตัดออก เนื่องจาก
นางสาวสุกัลยา สุเฌอ ไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
และเลื่อนลาดับที่ ๖ นางสาวธนภร อินต๊ะสิน (ชื่อเดิม นางสาวกัลยาณี อินต๊ะสิน)
มาเป็นลาดับที่ ๕ แทนนางสาวสุกัลยา สุเฌอ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจา
คณะฯ อนุมัติ
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
๔.๖.๒๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี)
ฉบับปี ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะเภสัชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์ เป็น นางสาวภัทรวดี ศรีคุณ
เนื่องจากนางสาวณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์ ผลงานทางวิชาการเกินระยะเวลาในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ลาดับที่ ๕ จาก นายวรัญญู ประเสริฐเจริญสุข เป็น นางสาวสมาวดี เปลี่ยนวงษ์
เนื่องจากนายวรัญญู ประเสริฐเจริญสุข ลาออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๗๐ หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๘/ว ๑๒๒๔ ลงวันที่
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๖ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๖ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๖ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะฯ อนุมัติ และให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ให้ปรับเหตุผลที่เปลี่ยนอาจารย์ลาดับที่ ๒ ใหม่
๑.๒ ให้ตรวจสอบผลงานของอาจารย์ลาดับที่ ๓ เนื่องจาก proceedings
มีหน้าเดียว
๒. เมื่อปรับแก้แล้ว เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยเปลี่ยนเวลาเป็น ๐๙.๓๐ น.

- ๗๑ ปิดประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

