รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-๒๑๖. นางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๑๗. นางเสริมศรี สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๓. ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
๒. นายวัชระ วงศ์เกิดสุข
๓. นายไพศาล ริมชลา
๔. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
๕. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
๖. นางปัทมา วรรัตน์
๗. ดร.เด่นชัย ปราบจันดี
๘. ดร.พรรณวลัย เกวะระ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน
๑๑. ดร.วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
๑๒. ดร.ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

-๓วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานโดยให้ปรับคาว่า check list เป็น checklist
โดยไม่ต้องเว้นว่างระหว่างคา

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อสาขาวิชา
๑.๒ ขอให้ปรับแก้ หน้า ๗ “โลกาภิวัฒน์”เป็น “โลกาภิวัตน์”
๑.๓ ขอให้ปรับแก้ หน้า ๑๐-๑๑ “IELT” เป็น “IELTS”
๑.๔ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของหลักสูตรให้ชัดเจน
และให้เพิ่มผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ระบุว่ามีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาโลกทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ

-๔๑.๕ ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกให้แตกต่างกัน
๑.๖ ขอให้ปรับรายวิชา ๔๔๖๘๒๓๖๑ การวิจัยเชิงทดลอง และรายวิชา
๔๔๖๘๓๒๖๑ การสร้างข้อทดสอบภาษาอังกฤษ ให้เป็นวิชาปฏิบัติ
ซึ่งจะทาให้มีผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ เพิ่มขึ้น
๑.๗ ผลงานทางวิชาการของนางสาวจันทร์พนิต สุรศิลป์ ๓ เรื่องสุดท้าย
เป็น Abstract ให้ตัดออก และขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
๑.๘ คุณวุฒิของนายยงยุทธ อัคโกศล ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีจบหลักสูตร
นานาชาติให้ระบุเฉพาะคุณวุฒิภาษาอังกฤษ หรือจบหลักสูตรภาษาไทยให้
ระบุเฉพาะคุณวุฒิภาษาไทย
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่ไม่ขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
จึงขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
ทาให้บทบาทและฐานะของภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศ
ไทยยังคงมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาตามปทัสถานของเจ้าของภาษา เช่น มีการฝึกให้ผู้เรียน
ออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา โดยไม่ได้คานึงถึงข้อจากัดที่เกิดจากภาษาแม่ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความไม่
มั่นใจและไม่มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนชาติ
อื่นๆ ได้ในสถานการณ์จริง ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (Teaching English as a Global Language) ซึ่งเป็นการสอนภาษาอังกฤษที่
ครอบคลุมความหลากหลายของภาษาอังกฤษที่ใช้โดยคนทุกชาติ คานึงถึงข้อจากัดในการเรียนภาษาอังกฤษที่
เกิดจากภาษาแม่ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
ขณะเดียวกันการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก ถือเป็นศาสตร์ใหม่ กาลังเติบโตทั้งในต่างประเทศและ
ประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก ที่
มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อผลักดันให้เกิดองค์ความรู้
ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงในประเทศไทยและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตนักการศึกษาฝึกหัดครู และนักวิจัยที่จะก้าวเข้าสู่ศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
โลก โดยที่นักการศึกษาฝึกหัดครูจะเป็นกาลังสาคัญในการเผยแพร่แนวคิดให้นิสิตนักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่
วิชาชีพครูในอนาคต และนักวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์นี้ในก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจต่อไป นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลกในครั้งนี้ยังสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกด้วย

-๕โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
รายวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ 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 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ให้ถูกต้องและเชื่อมโยงกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
และให้ปรับผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ให้มีความลุ่มลึกแตกต่างกัน
๑.๒ ขอให้ปรับเนื้อหาในหัวข้อปัญหาของนิสิตแรกเข้า
๑.๓ ขอให้ปรับเนื้อหาในหัวข้อกลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/
ข้อจากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓
๑.๔ ขอให้ตรวจสอบตัวเลขแผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง
๑.๕ ขอให้ตัดข้อความ “การลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐานจะพิจารณาจาก
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การวิจัยของผู้เรียนโดยคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป” ออก

-๖๑.๖ ขอให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
ทั้งเล่มหลักสูตร
๑.๗ ขอให้ปรับหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
โดยระบุแยกเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(๒) อาจารย์ประจาหลักสูตร และ (๓) อาจารย์ประจาหรืออาจารย์ผู้สอน
หรืออาจารย์พิเศษ
๑.๘ ขอให้ปรับคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
และตรวจสอบเครื่องหมาย , และเครื่องหมาย ; ในคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษทุกรายวิชาให้สอดคล้องกัน
๑.๙ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนผลงานทางวิชาการ
โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA)
และให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลงานทางวิชาการ
ต้องไม่เกิน ๕ ปีย้อนหลัง
๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบคาผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๓.๒ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อสาขาวิชา
๑.๒ ขอให้ปรับแก้ หน้า ๗ “โลกาภิวัฒน์”เป็น “โลกาภิวัตน์”
๑.๓ ขอให้ปรับแก้ หน้า ๑๐-๑๑ “IELT” เป็น “IELTS”
๑.๔ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของหลักสูตรให้ชัดเจน
และให้เพิ่มผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖
๑.๕ ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกให้แตกต่างกัน
๑.๖ ผลงานทางวิชาการของนางสาวจันทร์พนิต สุรศิลป์ ๓ เรื่องสุดท้าย
เป็น Abstract ให้ตัดออก และขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
๑.๗ คุณวุฒิของนายยงยุทธ อัคโกศล ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีจบหลักสูตร
นานาชาติให้ระบุเฉพาะคุณวุฒิภาษาอังกฤษ หรือจบหลักสูตรภาษาไทยให้ระบุ
เฉพาะคุณวุฒิภาษาไทย
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง

-๗คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่ไม่ขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา
จึงขอเสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี จากประสบการณ์การสอนในตลอดหลักสูตรที่ผ่านมา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของบทบาทของ
ภาษาอังกฤษและกระบวนการสอนภาษาอังกฤษ ประการหนึ่งบทบาทของการใช้ภาษาอังกฤษได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือการใช้ภาษาให้เหมือนเจ้าของภาษาไปเป็นการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นเนื้อหา
ในการสื่อสาร บริบทที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษในบริบทการใช้สื่อสารในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ที่เป็นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีความหลากหลายมากกว่าประเทศตะวันตกที่มีภาษาอังกฤษเป็นทั้งภาษาแม่
และภาษาราชการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงผู้เรียนที่ศึกษาในหลักสูตรมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม อีกประการหนึ่งคือการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความ
หลากหลายมากขึ้นเน้นการสื่อสารในบริบทโลกเป็นสาคัญและบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
จะต้องสามารถถ่ายทอดความหลากหลายของบริบทโลกและการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบทของภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนไปจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้
ทันกับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ วิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และบทบาทของภาษาอังกฤษใน
บริบทโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่กล่าวไปข้างต้น และให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี
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 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

-๘คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ให้ถูกต้องและเชื่อมโยงกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก
และให้ปรับผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ให้มีความลุ่มลึกแตกต่างกัน
๑.๒ ขอให้ปรับเนื้อหาในหัวข้อปัญหาของนิสิตแรกเข้า
๑.๓ ขอให้ปรับเนื้อหาในหัวข้อกลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/
ข้อจากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓
๑.๔ ขอให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
ทั้งเล่มหลักสูตร
๑.๕ ขอให้ปรับหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
โดยระบุแยกเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(๒) อาจารย์ประจาหลักสูตร และ (๓) อาจารย์ประจาหรืออาจารย์ผู้สอน
หรืออาจารย์พิเศษ
๑.๖ ขอให้ปรับคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
และตรวจสอบเครื่องหมาย , และเครื่องหมาย ; ในคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษทุกรายวิชาให้สอดคล้องกัน
๑.๗ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนผลงานทางวิชาการ
โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA)
และให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลงานทางวิชาการ
ต้องไม่เกิน ๕ ปีย้อนหลัง
๑.๘ ขอให้ตรวจสอบคาผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง

-๙๓.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้เรียงลาดับใหม่โดยเริ่มที่แบบ ๑.๑ ก่อน
และให้แยกแต่ละแบบให้ชัดเจน
๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและปรับผลการเรียนรู้ให้ชัดเจน
เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๕ ไม่ชัดเจน
๑.๓ เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาขอให้แยกในแต่ละแบบ และขอให้พิจารณาทบทวน
ปรับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาแบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒
๑.๔ ขอให้ปรับรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หน้า ๙๘ ตาราง Curriculum Mapping
ให้ถูกต้อง เนื่องจากทั้งรหัสและชื่อรายวิชาเหมือนกันทั้ง ๓ รายวิชา
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี
ประกอบกับสถานการณ์ของประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นเพื่อก้าวทันนโยบายการพัฒนาประเทศรวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ
เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ
รอบระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๗๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๗๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
๗ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต

- ๑๐ แบบ ๒.๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
๑๔ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน
และเหมาะสมกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับการเขียนให้มีความเชื่อมโยงและสละสลวยถูกต้อง
ทั้งในส่วนของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และส่วนอื่น ๆ
ของหลักสูตร
๑.๓ ขอให้ปรับหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
โดยระบุแยกเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(๒) อาจารย์ประจาหลักสูตร และ (๓) อาจารย์ประจาหรืออาจารย์ผู้สอน
๑.๔ ขอให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณา
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๑๑ ๓.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
และมีมติ ให้นากลับไปพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยอีกครั้ง โดยให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณี (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรให้สภาวิชาการ
พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจาก ข้อ ๓ ระบุว่าคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดเป็นผู้พิจารณา คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่สามารถพิจารณาในประเด็นนี้ได้ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพาได้แต่งตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. มอบให้บัณฑิตวิทยาลัยปรับเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน
ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง หลังจากปรับแก้เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางอนามัย เทศกะทึก
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์
สาขาวิชาอาชีวอนามัย
นางอนามัย เทศกะทึก ข้าราชการฯ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขประจา
ตาแหน่ง ๘๘๐ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๔ เดือน

- ๑๒ คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Trop Med)
๒๕๔๘
ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
๒๕๓๗
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ๒๕๔๒
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
๒๕๓๐

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๙ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Thetkathuek, A. & Jaidee, W. (2017). Factors that contribute to insecticide
poisoning among immigrant agricultural workers in Thailand. International
Journal of Occupational and Environmental Health, 23(1), 60-70.
(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 ๘๕
เรื่องที่ ๒ Thetkathuek, A., Meepradit, P. & Sa-ngiamsak, T. (2017). A cross-sectional study
of musculoskeletal symptoms and risk factors in Cambodian fruit farm workers
in eastern region, Thailand Journal of Safety and health at work. In press.
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
(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 ๖๐
เรื่องที่ ๓ Thetkathuek, A., Jaidee, W. & Jaidee, P. (2017). Access to health care by Migrant
farm workers on fruit plantations in eastern Thailand. J Agromedicine. 22(3):189-199.
(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 ๙๐
เรื่องที่ ๔ Thetkathuek, A., Yenjai, P., Jaidee, W., Jaidee, P. & Sriprapat, P. (2017). Pesticide
exposure and cholinesterase levels in Migrant farm workers in Thailand.
J Agromedicine, 22(2):118-130.
(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 ๘๕

- ๑๓ เรื่องที่ ๕ Thetkathuek, A., Yingratanasuk, T. & Ekburanawat, W. (2016). Respiratory
Symptoms due to Occupational Exposure to Formaldehyde and MDF Dust
in a MDF Furniture Factory in Eastern Thailand. Adv Prev Med, 2016, 1-11.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Pubmed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๕
เรื่องที่ ๖ Thetkathuek, A. & Meepradit, P. (2018). Work-related musculoskeletal disorders
among workers in an MDF furniture factory in eastern Thailand. International
Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 24(2), 207-217.
(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 ๗ Thetkathuek, A., Meepradit, P. & Jaidee, W. (2016). Factors affecting the
musculoskeletal disorders of workers in the frozen food manufacturing factories
in Thailand. Int J Occup Saf Ergon, 22(1), 49-56.
(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 ๗๐
เรื่องที่ ๘ Thetkathuek, A., Jaidee, W., Saowakhontha, S. & Ekburanawat, W. (2015).
Neuropsychological symptoms among workers exposed to toluene and xylene
in two paint manufacturing factories in eastern Thailand. Adv Prev Med, 1-10.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Pubmed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
เรื่องที่ ๙ Thetkathuek, A., Yingratanasuk, T., Jaidee, W. & Ekburanawat, W. (2015).
Cold exposure and health effects among frozen food processing workers in
eastern Thailand. Saf Health Work, 6(1), 56-61.
(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

- ๑๔ หนังสือ จานวน ๑ เล่ม ได้แก่
เรื่องที่ ๑ อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก. (๒๕๕๔). พิษสารเคมีจากการทางานรู้ทันป้องกันได้. พิมพ์ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๕๖๐ หน้า) ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๐๓-๒๘๓๕-๓
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อน
นามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ตารา จานวน ๑ เล่ม ได้แก่
เรื่องที่ ๑ อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก. (๒๕๖๑). การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการใน
สถานประกอบการ. พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๔๔๘ หน้า)
ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๐๓-๓๖๙๐-๗
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางอนามัย เทศกะทึก ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย โดยวิธีปกติ
วิธีที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางอนามัย เทศกะทึก (ประเมินผลการสอน
วิชา ๗๑๑๑๐๓๕๙ การจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการในสถานประกอบการ) แล้วเห็นว่า นางอนามัย เทศกะทึก
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
กาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางอนามัย เทศกะทึก ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
แต่ผลงานทางวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้
ผลงานตารา “อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก. (๒๕๖๑). การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการ
ในสถานประกอบการ. พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๔๔๘ หน้า) ISBN ๙๗๘๙๗๔-๐๓-๓๖๙๐-๗” ได้มีการปรับปรุงจากตาราเก่า (เรื่อง การจัดสวัสดิการและบริการอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการ ซึ่งใช้ประกอบการสอนมาแล้วตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามบันทึก
ข้อความชี้แจงที่ ศธ ๖๒๑๙/๐๒๕๔) และจัดพิมพ์ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเผยแพร่ยังไม่ครบ
๑ ภาคการศึกษาตามที่ ก.พ.อ. กาหนด

- ๑๕ ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชาอาชีวอนามัย ของ นางอนามัย เทศกะทึก โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
หมายเหตุ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก การกรรมการสภาวิชาการ ไม่อยู่ในที่ประชุม
เนื่องจากเป็นผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้เผยแพร่ตาราให้ครบ ๑ ภาคการศึกษาก่อน แล้วเสนอพิจารณาอีกครั้ง
ในการประชุมครั้งต่อไป
๒. ให้ปรับสาขาวิชาในคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นตัวเต็ม “Tropical Medicine”
๓. แนะนาให้ใช้หนังสือ และตาราที่พิมพ์ครั้งล่าสุดประกอบการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ
๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๕๒๖-๒๕๕๑ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๑๐ เดือน
คุณวุฒิ
วุฒิบัตรสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๒๙
๒๕๔๕
ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕๒๗
พ.บ. (แพทยศาสตร์)
๒๕๒๕
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
๒๕๒๓
ส.บ. (บริหารสาธารณสุข)
๒๕๓๓

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ
แพทยสภา ประเทศไทย
เทียบเท่าปริญญาเอก
แพทยสภา ประเทศไทย
เทียบเท่าปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๑๖ เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ, เวธกา กลิ่นวิชิต, ผกาพรรณ ดินชูไท, สุริยา โปร่งน้าใจ
และเพ็ชรงาม ไชยวาณิช. (๒๕๖๑). พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของครอบครัวและชุมชน. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. ๑๓(๑),
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
มกราคม-มิถุนายน 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 ๕๐
เรื่องที่ ๒ พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ, เวธกา กลิ่นวิชิต, พวงทอง อินใจ และสิริลักษณ์ โสมานุสรณ์. (๒๕๖๐).
กระบวนทัศน์ของผู้สูงอายุและครอบครัวในการเตรียมความพร้อมสู่การตายอย่างสงบ
ที่โรงพยาบาล. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. ๑๐(๒), ๑-๑๘.
(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
เรื่องที่ ๓ พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ, เวธกา กลิ่นวิชิต, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ และวารี กังใจ.(๒๕๕๘).
การพัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์การให้บริการแบบพักค้าง. บูรพาเวชสาร.
๒(๑), ๓๔-๕๐.
(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 ๕๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ (เอกสารคาสอน
วิชา ๕๗๐๓๐๑ พื้นฐานทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ ๕๖๐๑๐๑ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๑
๕๖๐๒๐๒ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๒ ๕๖๐๒๐๓ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๓ ๕๖๐๔๐๑
การแพทย์ปฐมภูมิ ๑ และประเมินผลการสอน วิชา ๕๗๐๓๐๑ พื้นฐานทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์) แล้ว
เห็นว่า นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด

- ๑๗ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
ของ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
หมายเหตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ กรรมการสภาวิชาการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมเนื่องจากเป็นผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ของ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยคณะกรรมการฯ ให้เริ่มส่งผลงานให้ Reader พิจารณา
เมื่อผลงานตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวรัชนี แตงอ่อน
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์

นางสาวรัชนี แตงอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๑๒๑ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๔ เดือน
คุณวุฒิ
Doutoramento in Legal Sciences
น.ม. (นิติศาสตร์)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)
น.บ. (นิติศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๙
๒๕๔๙
๒๕๔๖
๒๕๔๓

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Universidade do Minho, Portugal
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
เนติบัณฑิตยสภา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๑๘ เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ รัชนี แตงอ่อน. (๒๕๖๐). มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาติ และ
สิทธิความเป็นส่วนตัว: แนวทางในการตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้ในประเทศไทย.
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๙(๒), ๕๗๙-๖๑๑.
(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 รัชนี แตงอ่อน และเจนวิทย์ นวลแสง. (๒๕๕๙). กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและฐานข้อมูล
ดีเอ็นเอแห่งชาติ: ประสบการณ์ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๘(๑), ๔๕๙-๔๗๖.
(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 ๙๕
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวรัชนี แตงอ่อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวรัชนี แตงอ่อน (เอกสารประกอบ
การสอนและประเมินการสอน วิชา ๖๗๘๑๓๒๕๙ กฎหมายอาญา ๒) แล้วเห็นว่า นางสาวรัชนี แตงอ่อน
เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
กาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวรัชนี แตงอ่อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ของ นางสาวรัชนี แตงอ่อน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๙ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ของ นางสาวรัชนี แตงอ่อน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายธีทัต ตรีศิริโชติ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายธีทัต ตรีศิริโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๑๒๐๙ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๙ เดือน
คุณวุฒิ
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๘
๒๕๕๑
๒๕๓๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ กันต์กนิษฐ์ วงศ์บวรลักษณ์, ธีทัต ตรีศิริโชติ และศรายุทธ โชคชัยวรัตน์. (๒๕๖๐). ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๑๐(๒), ๑๓๔-๑๕๐.
(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 ๕๐
เรื่องที่ ๒ รุ่งโรจน์ เชียงทอง และธีทัต ตรีศิริโชติ. (๒๕๕๘). การปรับปรุงกระบวนการบรรจุเคมีเกษตร
โดยโปรแกรมการจาลองสถานการณ์ กรณีศึกษาโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร. ใน เอกสารการ
ประชุมสัมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ ๔
(หน้า ๕๘๕-๕๙๑) , ชลบุร:ี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐

- ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายธีทัต ตรีศิริโชติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายธีทัต ตรีศิริโชติ (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินการสอน วิชา ๔๕๔๕๑๔๕๙ เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการดาเนินงาน ) แล้วเห็นว่า
นายธีทัต ตรีศิริโชติ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายธีทัต ตรีศิริโชติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายธีทัต ตรีศิริโชติ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายธีทัต ตรีศิริโชติ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตบทความวิจัยตีพิมพ์ทั้งสองเรื่อง ไม่มีชื่อเป็นชื่อแรกเลย
และขอให้ปรับเปลี่ยนลาดับชื่อในแบบรับรองการมีส่วนร่วมให้ตรงกับลาดับชื่อ
ในบทความวิจัยตีพิมพ์
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๖๖๑ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๒ เดือน

- ๒๑ คุณวุฒิ
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๙
๒๕๔๖
๒๕๔๐

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สุณี หงษ์วิเศษ และฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค. (๒๕๖๑). มาตรการทางอาญาจาเป็น: กับการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในกิจการภาคเอกชน. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๓(๒),
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
(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
เรื่องที่ ๒ นริสา วงค์แสน และสุณี หงษ์วิเศษ. (๒๕๖๐). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้
แนวคิดของเจ้าหน้าที่สานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๒. ราชภัฎเพชรบูรณ์สาร, ๑๙(๒)
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
(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
เรื่องที่ ๓ พรทิพย์ บัวอินทร์ และสุณี หงษ์วิเศษ. (๒๕๖๐). การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภายใต้ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตาบลนาป่า อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง, ๖(๑), ๙๙-๑๐๖.
(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 ๕๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒

- ๒๒ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ (เอกสารประกอบ
การสอนและประเมินการสอน วิชา ๓๕๓๕๑๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ) แล้วเห็นว่า นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ
เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกต ดังนี้
๑. บทความวิจัยตีพิมพ์เรื่องที่ ๒ เป็นชื่อทีส่ อง แต่มีสัดส่วนผลงานร้อยละ ๘๐
จึงขอให้ชี้แจงว่าเป็นผลงานร่วมกับนิสิตหรือไม่ และชี้แจงเหตุผลการเป็นผู้มีส่วนร่วม
มากที่สุด
๒. ขอให้เปลี่ยนลาดับชื่อในแบบรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานให้ตรงกับลาดับชื่อ
ในบทความวิจัยตีพิมพ์
๓. เมื่อดาเนินการปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๒ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
๔.๒.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๑,๕๖๔ คน

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)
กาหนดอานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการทั้งจานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
แล้วจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
จานวน ๑,๕๖๔ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้
ภาคการศึกษา
ภาคต้น

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ)
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ภาคปกติ ภาคพิเศษ
รวม
๔๔๐
๖๒๒
๑,๐๖๒
๑๔
๑๔
๖๖
๓๕๗
๔๒๓
๕๓
๑๒
๖๕
๕๗๓
๙๙๑
๑,๕๖๔
ข้อมูลวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๒๓ สามารถตรวจสอบงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของบัณฑิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกได้ที่
http://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_test.asp
คณะกรรมการประจาคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวน ๑,๕๖๔ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวน ๑,๕๖๔ คน
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณา
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔.๓ หลักสูตรปรับปรุง
๔.๓.๑ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ
ปัจจุบันทั้งนักการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กลุ่มทางสังคม และประชาชนมีช่องทางในการสื่อสาร
ข้อมูลไปยังคนในสังคมมากขึ้น อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารของคนในสังคม ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันและมีมติ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรปรับปรุง
หลักสูตรเป็นหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม โดยการ
ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง เป็นหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร
ทางการเมืองและสังคมจะช่วยขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานวิจัย
เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีเนื้อหาหลากหลายเพิ่มขึ้น
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต

- ๒๔ แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
ทางการเมืองและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
โดยไม่แยกตามแผนการศึกษา
๒. ขอให้ปรับชื่อรายวิชา ๒๐๖๕๒๓๖๑ ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย
รวมถึงให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรด้วย
๓. ขอให้ปรับหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
โดยระบุแยกเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(๒) อาจารย์ประจาหลักสูตร และ (๓) อาจารย์ประจาหรืออาจารย์ผู้สอน
๔. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนผลงานทางวิชาการ
โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA)
และให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลงานทางวิชาการต้องไม่เกิน
๕ ปีย้อนหลัง
๕. ขอให้ตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้ถูกต้อง
๖. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง

- ๒๕ ๔.๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ประกอบกับให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ทิศทางการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ เพิ่มศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีทักษะ ความรู้ที่จาเป็นเพื่อเป็นกาลังสาคัญการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งบัดนี้ก็ได้ครบกาหนดจากการปรับปรุงรอบที่แล้ว
ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
รายวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
รายวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
๓ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)

- ๒๖ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ถูกต้อง
และเชื่อมโยงกับสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และให้ปรับผลการเรียนรู้ใน
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ให้มีความลุ่มลึกแตกต่างกัน
๒. ขอให้พิจารณาทบทวนจานวนการรับนิสิต ให้เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ต่อนิสิต
๓. ขอให้ปรับหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
โดยระบุแยกเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(๒) อาจารย์ประจาหลักสูตร และ (๓) อาจารย์ประจาหรืออาจารย์ผู้สอน
๔. คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนมีลักษณะของ Inbreeding อาจไม่ทาให้เกิดความคิดและมุมมองที่แปลกใหม่
หรือความงอกงามทางวิชาการได้
๕. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๓.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรนี้ถูกใช้
มาเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงจาเป็นต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี นอกจากนี้ มีการปรับหลักสูตรจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ มาเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา) เพื่อรองรับการขยายตัวของสัดส่วนนิสิตไทยต่อนิสิตต่างชาติ
และสามารถเพิ่มจานวนนิสิตไทยมากขึ้น เนื่องจากมีนิสิตไทยให้ความสนใจจานวนมาก แต่มีปัญหาเรื่องการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต

- ๒๗ แผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ถูกต้อง
และเชื่อมโยงกับสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และให้ปรับผลการเรียนรู้ใน
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ให้มีความลุ่มลึกแตกต่างกัน
๒. ขอให้พิจารณาทบทวนจานวนการรับนิสิต ให้เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ต่อนิสิต
๓. ขอให้ปรับหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
โดยระบุแยกเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(๒) อาจารย์ประจาหลักสูตร และ (๓) อาจารย์ประจาหรืออาจารย์ผู้สอน
๔. คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนมีลักษณะของ Inbreeding อาจไม่ทาให้เกิดความคิดและมุมมองที่แปลกใหม่
หรือความงอกงามทางวิชาการได้
๕. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง

- ๒๘ วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

