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รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันพุธที ่๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายบุญปลูก  ชายเกตุ กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี  ไชยมงคล บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒. ดร.สุภรัติ  สุขวสิุทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓. ดร.อรรัมภา  ไวยมุกข์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี  มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๖. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข กองบริการการศึกษา 
 ๗. นายไพศาล  ริมชลา กองบริการการศึกษา 
 ๘. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช กองบริการการศึกษา 
 ๙. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร กองบริการการศึกษา 
 ๑๐. นางปัทมา  วรรัตน์ กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ แล้วด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  -ไม่มี- 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ขั้นตอนการเสนอขอเปิดรับนิสิต งดรับนิสิต และปิด (ยกเลิก) หลักสูตร 
 

  ฝ่ายวิชาการได้จัดท า ขั้นตอนการเสนอขอเปิดรับนิสิต งดรับนิสิต และปิด (ยกเลิก) 
หลักสูตร เพ่ือให้ส่วนงานที่มีความประสงค์จะเสนอขอเปิดรับนิสิต งดรับนิสิต และปิด (ยกเลิก)  
หลักสูตร สามารถเสนอข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖ โดยขอให้ปรับเนื้อหาวาระที่ ๔.๕.๗ 
 ข้อ ๑ เป็น “๑.  เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ๓ คน เป็น ๔ คน  
 เพ่ิมล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์  ลาวัง” 
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วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 ๓.๑ ขอทบทวนมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วาระท่ี ๔.๓.๕ ขอหารือกรณี 
  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักเกษียณอายุการปฏิบัติงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ 
  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

  ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณา เรื่อง ขอหารือกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเกษียณอายุการปฏิบัติงานระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ และที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักท่ีเกษียณอายุการปฏิบัติงานยังคงท าหน้าที่เป็น 
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต่อไปได้ หากนิสิตได้สอบเค้าโครงฯ ผ่านแล้ว 
 ๒. กรณีท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเกษียณอายุการปฏิบัติงาน หลักสูตรสามารถขอเปลี่ยน 
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ โดยในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ 
  การท าวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
 ๓. หากไม่สามารถเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
  เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ให้ส่วนงานจ้างอาจารย์เพ่ือท าหน้าที่ต่อไปได้ โดยท า 
  สัญญาจ้างไม่น้อยกว่า ๙ เดือน ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยขอทบทวนมติดังกล่าว เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตว่าไม่มีข้อความดังกล่าวปรากฎอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัยที่จัดการศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ขอทบทวนมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วาระท่ี ๔.๓.๕  
  ขอหารือกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเกษียณอายุการปฏิบัติงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็น 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
มติ ที่ประชุมยืนยันตามมติเดิม คือ เห็นชอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักท่ีเกษียณอายุ 
 การปฏิบัติงานยังคงท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต่อไปได้ หากนิสิตได้สอบ 
 เค้าโครงฯ ผ่านแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 
 ดุษฎีนิพนธ์ ให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาระยะเวลาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ  
 ว่าสามารถดูแลนิสิตให้ส าเร็จการศึกษาก่อนเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
 
 ๓.๒ ขอปรับรูปแบบของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ 
  และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี และ ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ให้เหลือเฉพาะหลักสูตร ๔ ปี 
 

  ตามท่ีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี และ ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ต่อที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรแล้วนั้น  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวในระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  “มหาวิทยาลัยจัดเป็นหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
อยู่ในเล่มเดียวกัน ซึ่งต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนละชุด เพราะ
เป็นคนละหลักสูตร ควรแยกเล่มออกเป็น ๒ หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการแยก
ออกจากกัน” 
  คณะวิทยาการสารสนเทศ จึงขอปรับรูปแบบของหลักสูตร จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี และ ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้เหลือเฉพาะหลักสูตร ๔ ปี  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอปรับรูปแบบของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี และ ต่อเนื่อง)  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เหลือเฉพาะหลักสูตร ๔ ปี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอปรับรูปแบบของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  เป็นหลักสูตร ๔ ปี 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๓ ขอปรับรูปแบบของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  
  (๔ ปี และ ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เหลือเฉพาะหลักสูตรต่อเนื่อง 
 

  ตามท่ีคณะโลจิสติกส์ ได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  
(๔ ปี และ ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรแล้วนั้น  
  คณะโลจิสติกส์ ได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  



- ๖ - 

  “มหาวิทยาลัยจัดเป็นหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
อยู่ในเล่มเดียวกัน ซึ่งต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนละชุด เพราะ
เป็นคนละหลักสูตร ควรแยกเล่มออกเป็น ๒ หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการแยก
ออกจากกัน” 
  คณะโลจิสติกส์ จึงขอปรับรูปแบบของหลักสูตร จาก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจพาณิชยนาวี (๔ ปี และ ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เหลือเฉพาะหลักสูตรต่อเนื่อง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอปรับรูปแบบของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี (๔ ปี และ ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ให้เหลือเฉพาะหลักสูตรต่อเนื่อง 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอปรับรูปแบบของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๘๗ - จักษุวิทยา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขทีอั่ตรา ๒๑๓/๒๕๔๖ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา โดยวิธีปกติ  วิธีที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๑๐ เดือน 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา  ๒๕๔๓ แพทยสภา ประเทศไทย 
พ.บ. (แพทยศาสตร์)  ๒๕๓๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
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เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Krungkraipetch, L. & Wongsuwan, K. (2015). Knowledge, attitude and behavior 
 toward utilization of contact lens among first year students in Burapha  
 University. Burapha Journal of Medicine, 2(2), 2-10. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Krungkraipetch, L. (2020). Factors affecting epidemic keratoconjunctivitis  
 knowledge and understanding in food stall traders at Bangsaen Beach, Thailand.  
 Burapha Journal of Medicine, 7(1), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน 
 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก ่
เรื่องท่ี ๑ ลักษณาพร กรุงไกรเพชร. (๒๕๖๓). โรคตาจากการท างาน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศูนย์หนังสือ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (๑๒๔ หน้า) 
 http://www.chulabook.com/descriptionebook.asp?barcode =3000000007789 
 (e-book) 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ 
 สาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
 (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบันก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ 
การพิจารณา ผลการพิจารณา วันที่ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการประจ าคณะ ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กองบริการการศึกษารับเรื่อง - ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กองบริการการศึกษาตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา  
  ของ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา  
  ของ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ โดยมีข้อเสนอแนะ  
  เกี่ยวกับหนังสือดังนี้ 
  ๑.๑ หนังสือควรมี ISBN  
  ๑.๒ ควรมีการอ้างอิงและระบุที่มาของตารางและภาพ 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
  ทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๑๑๑๐-วิศวกรรมเครื่องกล 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขทีอั่ตรา ๘๘๐-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ  
วิธีที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๖ เดือน 
   
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
E.Eng (Energy Technology) ๒๕๓๖ Asian Institute of Technology ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล  ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 



- ๙ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Suksuntornsiri, P., Lek-ngam, S., & Limpitipanich, P. (2020). Effects of add-on 
 high-efficiency filter on room air conditioning performance in a Thai climate.  
 Case Studies in Thermal Engineering, 18(100604), 1-8. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Science ฐานข้อมูล SCIE 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Suksuntornsiri, P., Kulamart, M. & Limpitipanich, P. (2020). Embodied greenhouse  
 gas emissions for two different types of tire tread molds. ASEAN Engineering  
 Journal, 10(1), 25-39 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
เรื่องท่ี ๓  Lek-Ngam, S., Suksuntornsiri, P., Panyavaraporn, J. & Limpitipanich, P. (2017).  
 A study of parameters affecting the dirtiness on the performance signals of  
 a room air conditioning unit. Energy Procedia, 138, 181-186. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑  ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ. (๒๕๖๑). การท าความเย็น (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.  
 (๒๕๒ หน้า) ISBN: 978-616-478-937-1 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
 (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบันก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ 
การพิจารณา ผลการพิจารณา วันที่ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการประจ าคณะ ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กองบริการการศึกษารับเรื่อง - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กองบริการการศึกษาตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๑๐ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  ของ นางภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  ของ นางภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

 ๔.๑.๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายชาติไทย ไทยประยูร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๐๔-คณิตศาสตร์ 
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายชาติไทย ไทยประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๑๑๕๖-๒๕๕๗ สงักัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๙ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ๒๕๕๗ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ๒๕๕๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Thaiprayoon, C., Ntouyas, S.K. & Tariboon, J. (2019). On systems of fractional  
 Langevin equations of Riemann-Liouville type with generalized nonlocal  
 fractional integral boundary conditions. Journal of Computational Analysis and  
 Applications, 27(4), 723-737. 



- ๑๑ - 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Thaiprayoon, C. & Tariboon, J. (2016). Maximum principles for second-order  
 impulsive integro-differential equations with integral jump conditions. Bulletin of  
 the Malaysian Mathematical Science Society, 39(3), 971-992. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓  Thaiprayoon, C., Ntouyas, S.K. & Tariboon, J. (2015). On the nonlocal  
 Katugampola fractional integral conditions for fractional Langevin  
 equation. Advances in Difference Equations, 2015(374), 1-16. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ 
การพิจารณา ผลการพิจารณา วันที่ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการประจ าคณะ ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กองบริการการศึกษารับเรื่อง - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กองบริการการศึกษาตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ของ นายชาติไทย ไทยประยูร โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ของ นายชาติไทย ไทยประยูร โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๑๒ - 

  ๔.๑.๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายวริน วิพิศมากูล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๐๑๐๔-คณิตศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายวริน วิพิศมากูล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๙๗๒-๒๕๕๕ สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๗ เดือน 
   
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Mathematics)  ๒๕๕๖ University of Texas at Austin, USA. 
B.A. (Mathematics)  ๒๕๕๑ Williams College, USA. 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Meemark, Y. & Vipismakul, W. (2018). A recursive formula for group determinant  
 coefficients. Journal of Algebra and Its Applications. 17(4), 1-11. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  วริน วิพิศมากูล. (๒๕๖๓). การพิสูจน์ของกึ่งสาทิสสัณฐานแบบอื่น. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา.  
 ๒๕(๑), ๑๘๗-๑๙๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๓  Vipismakul, W. & Tobuddee, K. (2018). Counting some classes of polygons by  
 Burnside’s Lemma. In Proceedings of the 23rd Annual Meeting in Mathematics,  
 53-58. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
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เรื่องท่ี ๔  Vipismakul, W. & Pawaputanon Na Mahasarakham, T. (2016). Recognizing group  
 matrices associated to finite Abelian groups as block circulant matrices with  
 circulant blocks. In Proceedings of the 21st Annual Meeting in Mathematics &  
 Annual Pure and Applied Mathematics Conference, 149-156. Bangkok:  
 Chulalongkorn University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ 
การพิจารณา ผลการพิจารณา วันที่ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการประจ าคณะ ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กองบริการการศึกษารับเรื่อง - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กองบริการการศึกษาตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ของ นายวริน วิพิศมากูล โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ของ นายวริน วิพิศมากูล โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายปริญญา เรืองทิพย์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์ 
   อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๐๒-การวิจัยทางการศึกษา   
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
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  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายปริญญา เรืองทิพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๑๑๖๗-๒๕๕๗ สงักัดส านักงานการศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการวิจัย 
ทางการศึกษา โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๔ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประเทศไทย 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ปริญญา เรืองทิพย์. (๒๕๖๑). การเพ่ิมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนระดับ 
 มัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้โปรแกรมการเคลื่อนไหวตาอย่างรวดเร็ว: การศึกษาคลื่นไฟฟ้า 
 สมอง. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  
 ๕(๒), ๑๐๘-๑๓๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  ปริญญา เรืองทิพย์, ภัทราวดี มากมี, กนก พานทอง, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม และประวิทย์  
 ทองไชย. (๒๕๖๑). การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษา 
 ระดับอาชีวศึกษา. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ๕(๓), ๗๐๖-๗๒๙. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ 
การพิจารณา ผลการพิจารณา วันที่ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการประจ าคณะ ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กองบริการการศึกษารับเรื่อง - ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กองบริการการศึกษาตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา ของ นายปริญญา เรืองทิพย์ โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา ของ นายปริญญา เรืองทิพย์ โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๒.๑ การขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
   วาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจาก 
มีนิสิตที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จ านวนน้อยมาก โดยยังมีนสิิตที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน ๒ คน  
ซึ่งกรรมการบริหารหลักสูตร มีแผนการด าเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุลนิสิต รหัสนิสิต เข้าศึกษา 

สถานะของนิสิต 

สอบวัด
คุณสมบัติ 

สอบเค้าโครง 
คาดว่าจะสอบ

ป้องกัน 
ดุษฎีนิพนธ์ 

น.ส.ชนัดดา เกตุมา ๕๙๘๑๐๐๐๔ ๑/๒๕๕๙ ๒๑ ส.ค. ๖๐ ๒๘ พ.ย. ๖๑ ๑/๒๕๖๔ 
นางศรัณยา รักเสร ี ๖๐๘๑๐๐๕๐ ๒/๒๕๖๐ ๑๗ ก.ค. ๖๑ ๒๙ ม.ค. ๖๓ ๒/๒๕๖๔ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

  



- ๑๖ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๒ การขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง 
   วิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
   วิทยาการปัญญา 
 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เสนอการขอปิดแบบสมบูรณ์ 
(ยกเลิก) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและ
เทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อลดลง 
ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยหลักสูตรดังกล่าวนิสิตส าเร็จการศึกษาครบทุกคนแล้ว จึงขอปิด
แบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 
 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรวิทยาศาสตร- 
 มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง 
 วิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอปิดแบบสมบูรณ์ (ยกเลิก) หลักสูตรวิทยาศาสตร- 
  มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง 
  วิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวทิยาการวิจัยและ 
  วิทยาการปัญญา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๗ - 

  ๔.๒.๓ ขอเปลี่ยนปีหลักสูตร และปีทีเ่ปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรใหม่  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดอ้นุมัติหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอนุมัติการขอเปิดรับ
นิสิตแล้วนั้น เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว ยังไม่ได้รับการรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านัก
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจากสภาวิชาชีพ ท าให้ไม่สามารถ
เปิดรับนิสิตได้ตามปีการศึกษาที่ก าหนด ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
หลักสูตร ดังนี้ 
   ๑. ขอเปลี่ยนปีที่เปิดรับนิสิต เป็น ภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
   ๒. ขอเปลี่ยนปกหลักสูตร เป็น หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ตามหนังสือเวียนที่  
อว ๘๑๑๘/ ว ๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 
 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเปลี่ยนปีหลักสูตร และปีที่เปิดรับนิสิตหลักสูตร  
  การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ ขอเปลี่ยนปีหลักสูตร และปีท่ีเปิดรับนิสิตหลักสูตร  
  การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ปรับหน้าปกหลักสูตร ปีที่เปิดรับนิสิตในเล่ม 
  หลักสูตร มคอ. ๒ และปีที่เปิดรายวิชา ให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ทั้งนี้ ให้ยกเลิกหลักสูตรเล่มเดิม และใช้หลักสูตรเล่มใหม่แทน 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๘ - 

  ๔.๒.๔ ขอปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 

   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เสนอขอปรับแผนการรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ดังนี้ 
 

หลักสูตร 
จ านวน

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (คน) 

แผน 
การศึกษา 

แผนการรับนิสิต
เดิม 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

แผนการรับนิสิต 
ที่ขอปรับ 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
เหตุผลที่ขอปรับ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการวิจัยและ
สถิติทางวิทยาการ
ปัญญา 

๑๒ 

แผน ก ๑๕ ๘ 

เนื่องจากการวิเคราะหส์ถิติย้อนหลัง 
๘ ปีการศึกษา (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒)  
มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อใน
หลักสตูรนี้มจี านวนน้อยลงและ 
มีแนวโน้มลดลงมาก 
(เฉลี่ย ๗.๒๒% ของแผนการรับ) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาการวิจัยและ
สถิติทางวิทยาการ
ปัญญา 

๑.๑/๒.๑ ๗ ๑๔ 

เนื่องจากการวิเคราะหส์ถิติย้อนหลัง 
๘ ปีการศึกษา (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒) 
มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อใน
หลักสตูรนี้มจี านวนมากขึ้นและ 
มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกป ี(เฉลี่ย 
๖๗.๓๑% ของแผนการรับ) 
อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีคุณสมบัติและภาระงานท่ีสามารถ
ดูแลนิสติได้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี ๒๕๕๘  

 
  ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มีนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา จ านวน ๑๓ คน และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา จ านวน ๗๐ คน  
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ การขอปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ และให้วิทยาลัยฯ ทบทวนจ านวน
รับนิสิตใหม่ในทุกปีการศึกษา และคณะกรรมการมีข้อสังเกต ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (ต าแหน่งทางวิชาการ) 
๒. การบริหารจัดการนิสิตปัจจุบันของวิทยาลัยฯ ที่มีอยู่เพ่ือ
ส าเร็จการศึกษา 



- ๑๙ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
มติ ที่ประชุมมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ ขอปรับแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
  โดยมีข้อสังเกต ส าหรับการเพิ่มหรือลดจ านวนการรับนิสิต ให้วิเคราะห์แนวโน้ม 
  ของโลก วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของประเทศ วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อสังเกตแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๕ ขอขยายระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ของนางสาวกนกสิณี ศิริรักษ์ 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอขยายระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของนางสาวกนกสิณี ศิริรักษ์ รหัสประจ าตัวนิสิต ๕๖๘๑๐๐๑๕  
ท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การออกแบบและคุณลักษณะของถังปฏิกรณ์ชีวภาพโดยใช้สัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวล
ของออกซิเจน ส าหรับการผลิตชีวมวลและกรดไขมันของ Aurantiochytrium limacinum BUCHAXM 
122” โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงานดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้ 
 

เข้าศึกษา 
สอบผ่าน 
ปากเปล่า 

การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ 

เหตุผล 
ในการขอ 
ขยายเวลา 
การศึกษา 

ภาคต้น  
ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 

๑๑ มิ.ย. ๖๒ ความก้าวหน้าของการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรท่ีต้องเผยแพร่ผลงานในวารสารท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล จ านวน ๒ ฉบับ ซ่ึงขณะน้ีได้ส่งผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ตามเงือ่นไขของหลักสูตรแล้ว จ านวน ๒ ฉบับ ดังน้ี 
ฉบับที่ ๑  
 Sirirak, K., Powtongsook, S., Suanjit, S., & Jaritkhuan, S.  
Characterization and PUFA production of Aurantiochytrium 
limacinum BUCHAXM 122 isolated from fallen mangrove 
leaves. ส่งตีพิมพ์ในวารสาร Science Asia ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI 
ฉบับที่ ๒ 
 Sirirak, K., Powtongsook, S., Suanjit, S., & Jaritkhuan, S. 
Design and optimization of bioreactors based on oxygen 
transfer efficiency influencing biomass and DHA production 
of Aurantiochytrium limacinum BUCHAXM 122. ส่งตีพิมพ์ใน
วารสาร MDPI Journal ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล BIOSIS (BIOSIS 
Previews), Scopus 

เคยได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
ส าเร็จการศึกษาออกไปอีก  
๑ ปีการศึกษา (วันสุดท้าย 
ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ  
วันท่ี ๒๔ ก.ค. ๖๓) ตามหนังสือ
ท่ี อว ๘๑๑๔/ ๐๕๘๙ ลงวันท่ี 
๑ ส.ค. ๖๒ แต่เนื่องจากรอ
ตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
จึงขอขยายเวลา 
อีก ๑ ปีการศึกษา  
(ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 

  



- ๒๐ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ขอขยายระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ของนางสาวกนกสิณี ศิริรักษ์  
  อีก ๑ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
 
มติ ที่ประชุมมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ของนางสาวกนกสิณี ศิริรักษ์ 
  อีก ๑ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๖๓ 
 

  ฝ่ายวิชาการเสนอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๖๓  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้ทันต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแบบพลิกผันและ 
นโนบาย Thailand ๔.๐ ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศผู้มีรายได้ปานกลางด้วย 
นวัตกรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยหลักในการขับเคลื่อนเขตพัฒนา 
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) มหาวิทยาลัยก าหนดให้ หมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป นอกจากจะต้องให้ความรู้กับนิสิตแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนานิสิตให้มีทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็น 
ในการด ารงชีวิตเพ่ือให้มั่นใจว่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว บัณฑิตจะสามารถด าเนินชีวิตและท างานได้อย่าง 
ปกติสุข และมีคุณภาพ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สืบไป 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ๑๒ หน่วยกิต 
 ๒) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต   ๙ หน่วยกิต 
 ๓) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ    ๙ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 
ในการประชุมครั้งที ่๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

  



- ๒๑ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๖๓ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี ๒๕๖๓  
  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา จาก ฉบับปี ๒๕๖๓  
   เป็น ฉบับปี ๒๕๖๔ 
  ๑.๒ ให้ปรับข้อความ “การพลิกผัน” เป็น เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
  ๑.๓ ให้เพ่ิมรายวิชาภาษาอ่ืน ๆ เพื่อให้นิสิตมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
  ๑.๔ รายวิชาภูมิบูรพา ให้ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย 
  ๑.๕ ผลการเรียนรู้ด้านที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ให้ปรับเป็น “มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม” 
  ๑.๖ ผลการเรียนรู้ด้านที่ ๔ ข้อ ๔.๑ ให้ปรับเป็น “รับผิดชอบต่อตนเอง  
   ต่อสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดงความคิดเห็น 
   ได้อย่างสร้างสรรค์” 
  ๑.๗ ให้เพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ ด้านทักษะพิสัย 
  ๑.๘ ให้รายงานการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะต่อสภาวิชาการในการประชุม 
   ครั้งต่อไป 
 ๒. เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๓.๒ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอเสนอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีเหตุผล เนื่องด้วยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้มีการปรับปรุง 
ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงแม้จะยังไม่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการที่มหาวิทยาลัยบูรพาท าข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก  ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
 แผน ข ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 ๑) แผน ก แบบ ก ๒  ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
 ๒) แผน ข ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์    ๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  



- ๒๒ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ เนื้อหาในเล่มหลักสูตรให้ปรับค าว่า ปี พ.ศ. เป็น “ปี” หรือ “พ.ศ.” ให้ใช้ 
   อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ปรับให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
   ทัง้ ๕ ด้าน 
  ๑.๓ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ระบุให้ครบถ้วน 
   ว่านิสิตจะมีสมรรถนะใดบ้าง 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จ านวน ๒ หลักสูตร 
 

   ฝ่ายวิชาการขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จ านวน ๒ หลักสูตร  
ต่อที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณา ดังนี้ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๑. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  คณะศึกษาศาสตร์ 
  ๒. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี)  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/ 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จ านวน ๒ หลักสูตร 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  ภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี)  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จ านวน ๒ หลักสูตร 
 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
๑. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี ขอแก้ไขรูปแบบ
หลักสูตรในหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๕.๕ ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัอื่น  
 จากเดิม “เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ”  
 แก้ไขเป็น “หลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบนัอ่ืน”  
 เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินความ
ร่วมมือกับ Korea Foundation (KF) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกดั
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยมี MOU และมีวัตถุประสงคเ์พื่อแลกเปลี่ยนด้านการเรียน 
การสอน และ Korea Foundation ได้ส่ง Mr. Kitae Kim อาจารย์
อาคันตุกะ มาปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษา
ตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- คณะกรรมการประจ าคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะศึกษาศาสตร์   
๒. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส์ (๕ ป)ี ฉบบัปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ขอปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา ๔๐๐๑๐๒๕๙  
ความเป็นครู ในหมวดวิชาชพีครูบังคับ 
 จากเดิม Teachership  
 แก้ไขเป็น Teaching Profession 
 เนื่องจากความผิดพลาดระหว่างการปรับปรุง หลักสูตรทีไ่ม่ได้
ตรวจสอบความเปน็ปัจจบุันกบัทางวชิาการคณะศึกษาศาสตร์ 

- คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม 
คร้ังที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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  ๔.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   (สมอ. ๐๘) จ านวน ๒๔ หลักสูตร 
 

   ฝ่ายวิชาการขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จ านวน ๒๔ หลักสูตร ต่อที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณา ดังนี้ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๑. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  คณะอัญมณี 
  ๒. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๓. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบรูพา 
  ๔. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
   จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๕. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาลัยนานาชาติ 
  ๖. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๗. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
   ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  คณะพยาบาลศาสตร์ 
  ๘. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๖๑  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๙. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
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  คณะศึกษาศาสตร์ 
  ๑๐. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑๑. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก  
   ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑๒. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑๓. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑๔. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๑๕. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๑๖. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๑๗. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  ๑๘. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๑๙. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
    ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๒๐. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒๑. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
   และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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  ๒๒. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒๓. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
  คณะดนตรีและการแสดง 
  ๒๔. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (สมอ. ๐๘) จ านวน ๒๔ หลักสูตร 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๓. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบรูพา 
 ๔. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๕. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๖. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว 
  นานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๗. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
  ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  



- ๒๗ - 

 ๘. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า  
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
  ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๙. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรพยาบาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐  
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๐. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ปรับเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น “ขอลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  จาก ๖ คน เป็น ๕ คน โดยขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ ออก เนื่องจาก  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน” 
 ๑๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก  
  ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๒. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๓. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๔. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๕. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ปรับเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น “ข้อ ๑ ขอลดจ านวน 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ๔ คน เป็น ๓ คน โดยขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตรล าดับที่ ๔ ดร.ประชา อินัง ออก ” เนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี แต่ยังคงเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ในหลักสูตรนี้ 
 ๑๖. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๗. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
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 ๑๘. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๙. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒๐. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒๒. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
  มหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒๓. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒๔. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
  มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒๕. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (สมอ. ๐๘) จ านวน ๒๔ หลักสูตร 

 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
๑. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเกาหลี ฉบบัปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ในล าดบัดังนี ้
 ล าดับที่ ๒ จาก ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง เป็น  
Dr. Kitae Kim เนื่องจากผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง 
ลาไปปฏบิัติราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ ๑ สงิหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ล าดับที่ ๓ จาก อาจารย์ณัฐวรรณ สินาโรจน์ เปน็  
อาจารย์พัชรยา ปาลสทุธิ์ เนื่องจากอาจารย์ณัฐวรรณ  สนิาโรจน์  
ลาไปศึกษาต่อระดบัดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาเอกภาษาและวรรณคดี
เกาหลี ณ มหาวิทยาลยัแห่งชาติชุงนัม สาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 
๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๓ ป ี
 

- คณะกรรมการประจ าคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะอัญมณี   
๒. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิา
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน์ เปน็ ดร.สุรเดช  
สุเมธาภิวัฒน์ เนื่องจาก อาจารย์จุรีรัตน์ สารรัตน์ เสียชีวิต ตัง้แต่
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- คณะกรรมการประจ าคณะอัญมณี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๓๐ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์   
๓. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ฉบบัปี ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร จังหวัดชลบุรี สถาบนั
สมทบมหาวทิยาลัยบูรพา 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ในล าดับที่ ๓ 
จาก ดร.ชรินทร์ เย็นใจ เป็น ดร.วรัญญ์ศิชา ทรัพย์ประเสริฐ 
เนื่องจาก ดร.ชรินทร์ เย็นใจ ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และมี
คุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดบัดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ อาจารย์สุรพล เมฆวณชิย ์
 ล าดับที่ ๒ อาจารย์จุฑาทิพย์  โพธิ์สุวรรณ ์
 ล าดับที่ ๓ ดร.วรัญญ์ศิชา  ทรัพย์ประเสริฐ 
 ล าดับที่ ๔ อาจารย์ณัฐพร มีสุข 
 ล าดับที่ ๕ ดร.สายันห์  ปัญญาทรง 
 ล าดับที่ ๖ อาจารย์ปรีชา  สุวรรณทอง 
 ล าดับที่ ๗ ดร.อรรัตน์  หวั่งประดิษฐ์ 
 ล าดับที่ ๘ ดร.กมลนัทธ์  ม่วงยิ้ม 
 ล าดับที่ ๙ อาจารย์กรกฎ  ฤทธิ์ประสม 
 ล าดับที่ ๑๐ ดร.ญาณันธร  กราบทพิย ์
 ล าดับที่ ๑๑ อาจารย์ศิริวรรณ  วันทอง 
 ล าดับที่๑๒ อาจารย์เหลืองแก้ว  โกยทรัพย์ 
 ล าดับที่ ๑๓ อาจารย์กรรณิการ์  กุลเกียรติชัย 
 ล าดับที่ ๑๔ อาจารย์ฐิติมา  เดียววฒันวิวัฒน ์
 ล าดับที่ ๑๕ ดร.อรฉัตร  คุรุรัตนะ 
 ล าดับที่ ๑๖ อาจารย์สินนีาฎ  โคตรบรรเทา 
 ล าดับที่ ๑๗ ดร.บุญมี  โพธิ์ค า 

- คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุม
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๓๑ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
 ล าดับที่ ๑๘ ดร.สาวอนุช  แซ่เลา้ 
 ล าดับที่ ๑๙ อาจารย์รัชนีกร  ราชวัฒน ์
 ล าดับที่ ๒๐ อาจารย์รวีวรรณ  ช่วยบ ารุง 
 ล าดับที่ ๒๑ ดร.เดชา  วรรณพาหุล 
 ล าดับที่ ๒๒ อาจารย์อุกฤษฏ์  สิทธิบุศย ์
 ล าดับที่ ๒๓ ดร.วนิดา  ประเสริฐ 
 ล าดับที่ ๒๔ อาจารย์นงนุช  นามวงษ ์
 ล าดับที่ ๒๕ อาจารย์ปิยรัตน์  จิตรภักดี 
 ล าดับที่ ๒๖ อาจารย์อัญชนา  ศรีชาญชัย 

๔. การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดชลบุรี สถาบนัสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรในล าดบัดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑๐ จาก อาจารย์หัทยา เพ็ชรเจริญ เป็น อาจารย์
กรรณิการ์ กุลเกียรติชัย เนื่องจาก อาจารย์หัทยา เพช็รเจริญ 
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที่ ๒๒ จาก อาจารย์สินนีาฎ วิทยพิเชฐสกุล เปน็  
ดร.เดชา วรรณพาหุล เนื่องจาก อาจารย์สินนีาฎ วทิยพิเชฐสกุล  
ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วนัที ่๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุม
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ล าดับที่ ๑ จาก ผูช้่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์ เป็น 
ดร.วิริยะ มหิกุล เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์  
กุลวงษ์ ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วนัที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุม
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



- ๓๒ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
วิทยาลัยนานาชาติ   
๖. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิา 
การจัดการการบริการและการทอ่งเที่ยวนานาชาติ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในล าดบัที่ ๑ จาก อาจารย์สามารถ ปลั่งประมูล เปน็ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ค าอึง เนื่องจาก อาจารยส์ามารถ 
ปลั่งประมูล มีค าสั่งให้ออกจากกการเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ในการประชุม 
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์   
๗. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ  
ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร กลุ่มสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ ล าดบัที ่๓ 
จาก ดร.สุนันทา วงศ์จตุรภัทร เป็น ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ เนื่องจาก ดร.สุนันทา วงศ์จตุรภัทร ลาออก 
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะพยาบาลศาสตร์   
๘. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี ๒๕๖๑  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑ จาก ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์  
เป็น ผู้ชว่ยศาสตรจารย์ ดร.สหัทยา รัตนจรณะ เนื่องจากผูช้่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ ตั้งแต่วนัที่ 
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในวาระเวียน  
ตามบนัทึกที่ อว ๘๑๐๖/๐๐๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๓๓ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรบัรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับ
รายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามล าดับ ดังนี ้
 ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สหัทยา รัตนจรณะ 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ 
 ล าดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา พิพัฒน์วณชิชา 
 ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ถนัดวานิชย ์
 ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมารดี มาสิงบุญ 
 ล าดับที่ ๖ รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ดีนาน 
 ล าดับที่ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน ม่วงคุ้ม 
 ล าดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จลูเมตต์ 

- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดงันี ้
 ล าดับที่ ๑ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ 
เป็น ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ เนื่องจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ เกษียณการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที่ ๒ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล 
เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ ดีนาน เนื่องจาก 
รองศาสตราจารย ์ดร.นุจรี ไชยมงคล ขอลาออกจากการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ ทั้งนี้ ยังคงท าหน้าที่อาจารยป์ระจ าหลักสูตรฯ 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรบัรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับ

- คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในวาระเวียน  
ตามบนัทึกที่ อว ๘๑๐๖/๐๐๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๓๔ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
รายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามล าดับ ดังนี ้
 ล าดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  วัชรสินธุ ์
 ล าดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์  ดีนาน 
 ล าดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์ 
 ล าดับที่ ๔  รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล 
 ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณทนา  ศุภสีมานนท ์
 ล าดับที่ ๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี  กังใจ 
 ล าดับที่ ๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร  เฮงอุดมทรัพย ์
 ล าดับที่ ๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุนี  พงศ์จตุรวิทย์ 
 ล าดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมารดี  มาสิงบุญ 

คณะศึกษาศาสตร์   
๑๐. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิา
ภาษาจนี (๕ ป)ี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ล าดับที่ ๕ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสนัต์ ออก 
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสนัต์  
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน 

- คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม 
คร้ังที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก ฉบับปี ๒๕๖๑  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑ จาก ผูช้่วยศาสตราจารย์จันทร์พนิต สุระศิลป์ 
เป็น นางสาวณัฏฐ์ธรรมา ทองเอ่ียม เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
จันทร์พนิต  สุระศิลป์  หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม  
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมือ่วันที่ ๑๙ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๓๕ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
๑๒. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นาวาตรีพงศ์เทพ จิระโร  
ตัดออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรบัรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับ
รายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามล าดับ ดังนี ้
 ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ ์ ปั้นหุ่น 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  อนุศาสนนันท ์
 ล าดับที่ ๓ ดร.ณัฐกฤตา  งามมีฤทธิ ์
 ล าดับที่ ๔ ดร.เสกสรรค์  ทองค าบรรจง 

- คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม  
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๓. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาวิจยั วัดผลและสถิติการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นาวาตรีพงศ์เทพ จิระโร  
ตัดออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก
เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที่ ๕ ดร.เสกสรรค์ ทองค าบรรจง เนื่องจากได้รบั
มอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รบัชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรบัรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับ
รายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามล าดับ ดังนี ้
 ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ ์ ปั้นหุ่น 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  อนุศาสนนันท ์
 ล าดับที่ ๓ ดร.ณัฐกฤตา  งามมีฤทธิ ์
 ล าดับที่ ๔ ดร.เสกสรรค์  ทองค าบรรจง 

- คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม  
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๓๖ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
๑๔. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา ฉบบัปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๓ ดร.ประชา อินัง ตัดออก เนื่องจากได้รับมอบหมาย
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี แต่ยังคงเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรนี้ 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรบัรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับ
รายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามล าดับ ดังนี ้
 ล าดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์ 
 ล าดับที่ ๓ ดร.ชมพูนุช ศรีจันทร์นิล 
 ล าดับที่ ๔ ดร.ประชา อินงั 
 ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน 
 ล าดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ ์
 ล าดับที่ ๗ ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากลุพัฒน ์

- คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม 
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๕. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาจิตวิทยาการปรึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๓ ดร.ประชา อินัง ตัดออก เนื่องจากได้รับมอบหมาย
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี แต่ยังคงเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรนี้ 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรบัรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับ
รายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามล าดับ ดังนี ้
 ล าดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา  กุลนภาดล 

- คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม 
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๓๗ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว  วงศ์ธีระธรณ์ 
 ล าดับที่ ๓ ดร.ชมพูนุช  ศรีจันทร์นิล 
 ล าดับที่ ๔ ดร.ประชา  อินงั 
 ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  แหนจอน 
 ล าดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ทรัพย์วิระปกรณ ์
 ล าดับที่ ๗ ดร.ศศินันท์  ศิริธาดากลุพัฒน ์

๑๖. การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ปรับปรุงรายการผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้เป็นปัจจุบนั โดยอาจารย์ล าดบัที่ ๑-๖ คงเดิม ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร ละลอกน้ า 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ บ ารุงชีพ 
 ล าดับที่ ๓ ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา 
 ล าดับที่ ๔ ดร.ฐิติชัย รักบ ารุง 
 ล าดับที่ ๕ ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ ์
 ล าดับที่ ๖ ดร.สุขมิตร กอมณี 
และปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๗ ดร.วีระพันธ์ พานิชย ์
 ล าดับที่ ๘ ดร.ด ารัส อ่อนเฉวียง 
 ล าดับที่ ๙ ดร.ภูเบศ เลื่อมใส  
 ล าดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์  โทปุรินทร์ 

- คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม  
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และคร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๗. การเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ปรับปรุงรายการผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้เป็นปัจจุบนั โดยอาจารย์ล าดบัที่ ๑-๖ คงเดิม ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร ละลอกน้ า 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ บ ารุงชีพ 
 ล าดับที่ ๓ ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา 

- คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ในการประชุม  
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และคร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  



- ๓๘ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
 ล าดับที่ ๔ ดร.ฐิติชัย รักบ ารุง 
 ล าดับที่ ๕ ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ ์
 ล าดับที่ ๖ ดร.สุขมิตร กอมณี 
และปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๗ ดร.วีระพันธ์ พานิชย ์
 ล าดับที่ ๘ ดร.ด ารัส อ่อนเฉวียง 
 ล าดับที่ ๙ ดร.ภูเบศ เลื่อมใส  
 ล าดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์   
๑๘. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก พันตารวจเอก ดร.นภดล วงษ์น้อม เป็น 
อาจารย์ชยาภรณ์ จตุรพรประสทิธิ์ เนื่องจาก พันต ารวจเอก  
ดร.นภดล วงษน์้อม หมดสัญญาจ้าง  
 

- คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คร้ังที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๙. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา
การบริหารงานยตุิธรรมและสังคม ฉบับปี ๒๕๕๙  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑ จาก รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
เป็น ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พนัต ารวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย 
เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ว่าทีเ่รือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร ย้ายไป
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที่ ๒ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ 
เป็น ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อุษณากร ทาวะรมย ์เนื่องจาก  

- คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๒  วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 



- ๓๙ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  บญุวิเศษ เกษียณอายุราชการ  
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรบัรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับ
รายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามล าดับ ดังนี ้
 ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจโท ดร. ไวพจน์ กุลาชัย 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณากร ทาวะรมย ์
 ล าดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ 
 ล าดบัที่ ๔ รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
 ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ ์
 ล าดับที่ ๖ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน 
 ล าดับที่ ๗ ดร.ปิยะ นาควัชระ 
 ล าดับที่ ๘ ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์ 
 ล าดับที่ ๙ ดร.โชติสา ขาวสนิท 
 ล าดับที่ ๑๐ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน 
 ล าดับที่ ๑๑ ดร.รัชนี แตงอ่อน 

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๐. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดบัที่ ๒ ขอตัด รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธสิวา่ง  
ออกจากการเปน็อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง ย้ายไปเปน็อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ปรับล าดับให้สอดคล้องกับรายชือ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบนั และมีคุณสมบัติเปน็ไป
ตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรตามล าดับดังนี้ 

- คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม .ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๔๐ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
 ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก  
ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล 
 ล าดับที่ ๒ ดร.โชติสา ขาวสนิท 
 ล าดับที่ ๓ ดร.ภัทรพงษ์ รัตนเสว ี
 ล าดับที่ ๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง 
 ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ ์ยศสมศักดิ์   
 ล าดับที่ ๖ รองศาสตราจารย์ วา่ที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
 ล าดับที่ ๗ ดร.สกฤติ อิสริยานนท ์
 ล าดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข   
 ล าดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว   
 ล าดับที่ ๑๐ ดร.ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล 

๒๑. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ 
สาขาวชิายทุธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับปี ๒๕๕๙  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

๑. ขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 ล าดบัที่ ๕ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จักรชัย สื่อประเสริฐสทิธิ ์
เพื่อให้การบริหารจดัการหลักสตูรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรบัล าดับให้สอดคล้องกับรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และ 
มีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับ ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ ์ยศสมศักดิ์ 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า 
 ล าดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน ์อนันทนาธร 
 ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล 
 ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ ์
 ล าดับที่ ๖ รองศาสตราจารย์ วา่ที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
 ล าดับที่ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย 

- คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ในการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๔๑ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
 ล าดับที่ ๘ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง 
 ล าดับที่ ๙ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน 
 ล าดับที่ ๑๐ ดร.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 
 ล าดับที่ ๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ ์
 ล าดับที่ ๑๒ ดร.สกฤติ อิสริยานนท ์
 ล าดับที่ ๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก  
ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล 

๒๒. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ ฉบับปี ๒๕๖๐  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑ จาก ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ 
เป็น รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ไม่ได้รับ
อนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง โดยหมดสัญญาจา้ง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที่ ๒ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรัตน์ สมสืบ 
เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์ โพธิสว่าง เนื่องจาก 
รองศาสตาจารย์ ดร.ชินรัตน์ สมสืบ ไมไ่ด้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง 
โดยหมดสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที่ ๓ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ ค าสุข 
เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.พงษเ์สฐียร เหลืองอลงกต 
เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ ค าสุข ไม่ได้รับอนุมัติให้ต่อ
สัญญาจา้ง โดยหมดสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรบัล าดับให้สอดคล้องกับรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และ 
มีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับ ดังนี้ 

- คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วาระเวียน  
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๔๒ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
 ล าดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ วา่ที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
 ล าดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง 
 ล าดับที่ ๓ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสถียร เหลืองอลงกต 
 ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวฒัน ์พิมลจินดา 
 ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส 
 ล าดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณากร ทาวะรมย์
 ล าดับที่ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ ์
 ล าดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญยัง 
 ล าดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ ์ยศสมศักดิ์ 
 ล าดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า 
 ล าดับที่ ๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรัตน ์อนันทนาธร 
 ล าดับที่ ๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล 
 ล าดบัที่ ๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจโท ดร.ไวพจน์ กลุาชัย 
 ล าดับที่ ๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ ์
 ล าดับที่ ๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ 

๒๓. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์  
ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยับูรพา 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑ จาก ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ 
เป็น รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ไม่ได้รับ
อนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง โดยหมดสัญญาจา้ง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ล าดับที่ ๒ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรัตน์ สมสืบ 
เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์ โพธิสว่าง เนื่องจาก 
รองศาสตาจารย์ ดร.ชินรัตน์ สมสืบ ไมไ่ด้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง 
โดยหมดสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
วาระเวียนคร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๔๓ - 

ส่วนงาน/หลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร ผ่านการพิจารณา 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรบัล าดับให้สอดคล้องกับรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และ 
มีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับ ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ วา่ที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
 ล าดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง 
 ล าดับที่ ๓ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสถียร เหลืองอลงกต 

คณะดนตรีและการแสดง   
๒๔. การเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ 
การแสดง ฉบับปี ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลยับูรพา 

๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑ จาก ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ 
เป็น ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ เนื่องจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา คชประเสริฐ ย้ายไปเปน็อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
การแสดง 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรบัรายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยปรับ
รายชื่อให้เป็นปัจจบุัน และมีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามล าดับ ดังนี ้
 ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ 
 ล าดับที่ ๒ ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ า 
 ล าดับที่ ๓ Mr.Koji Nakano 
 ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทรี วณิชตระกูล 

- คณะกรรมการประจ าคณะดนตรีและการแสดง  
ในการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



- ๔๔ - 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ การจัดประชุมสภาวิชาการออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet 
 

  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ก าลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง นั้น ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ  
จึงขอเสนอให้มีการจัดประชุมสภาวิชาการออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet โดยฝ่ายเลขานุการ 
จะประสานงานและจัดเตรียมการประชุมโดยจัดส่ง URL ส าหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ให้คณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุมสภาวิชาการออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 
 
 
                     

                     
(นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

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

 


