รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม 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. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

-๒๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๗. นางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๑๗. นางเสริมศรี สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๓. ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
๒. นายวัชระ วงศ์เกิดสุข
๓. นายไพศาล ริมชลา
๔. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
๕. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
๖. นางปัทมา วรรัตน์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน
๘. ดร.วทัญญู สุวรรณเศรษฐ
๙. ดร.ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา
๑๐. อาจารย์ทุติยรัตน์ รื่นเริง
๑๑. อาจารย์มนัสวี จาปาเทศ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

-๓วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยขอให้ปรับแก้หน้า ๑๗
หมายเหตุ จาก “การกรรมการสภาวิชาการ” เป็น “กรรมการสภาวิชาการ”

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้พิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
โดยไม่แยกตามแผนการศึกษา
๒. ขอให้ปรับชื่อรายวิชา ๒๐๖๕๒๓๖๑ ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย
รวมถึงให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรด้วย

-๔๓. 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
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
เป็นหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม จะช่วยขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีเนื้อหาหลากหลายเพิ่มขึ้น ปัจจุบันทั้งนักการเมือง
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กลุ่มทางสังคม และประชาชนมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลไปยังคนในสังคมมากขึ้น
อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ส่งผลต่อ
การรับรู้ข่าวสารของคนในสังคม ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันและมีมติปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
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

-๕คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 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. เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
ทางการเมืองและสังคมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยไม่ต้องแยก แผน ก แผน ข
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ 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

-๖๔. คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนมีลักษณะของ Inbreeding อาจไม่ทาให้เกิดความคิดและมุมมองที่แปลกใหม่
หรือความงอกงามทางวิชาการได้
๕. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ประกอบกับ
ให้สอดคล้องกับ ๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของคน
ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมอย่างมีคุณภาพ ๒) ทิศทางการก้าวเข้าสู่
ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบสังคม การดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการดาเนินธุรกิจ
ซี่งเปลี่ยนไปจากเดิม ๓) การเพิ่มศักยภาพกาลังคนของประเทศให้มีทัศนคติ ความรู้ ทักษะที่จาเป็นเพื่อ
สามารถสนับสนุนการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ ๔) กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี
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

-๗ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้แตกต่างกันระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโท
และหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๑.๒ ขอให้ปรับความสาคัญของหลักสูตรให้เหมาะสมกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ซึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาโท มีข้อความที่น่าจะเป็นความสาคัญใน
ระดับปริญญาเอกได้ คือ “ความพร้อมในการเป็นผู้นาทางความคิด”
๑.๓ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยให้ยุบรวมวัตถุประสงค์ในข้อ
ที่มีเนื้อหาคล้ายกันไว้ด้วยกัน และในข้อ ๔ ให้ปรับให้แตกต่างจากหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
๑.๔ ขอให้ปรับคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๔๘๕๐๖๖๑
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยไม่ให้ขึ้นต้นด้วยคาว่า
“Introduction”
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ 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

-๘๔. คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนมีลักษณะของ Inbreeding อาจไม่ทาให้เกิดความคิดและมุมมองที่แปลกใหม่
หรือความงอกงามทางวิชาการได้
๕. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรนี้ถูกใช้มาเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงจาเป็นต้องปรับ
หลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี
นอกจากนี้ มีการปรับหลักสูตรจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ มาเป็นหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา) เพื่อรองรับการขยายตัว
ของสัดส่วนนิสิตไทยต่อนิสิตต่างชาติ และสามารถเพิ่มจานวนนิสิตไทยมากขึ้น เนื่องจากมีนิสิตไทยให้ความ
สนใจจานวนมาก แต่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
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

-๙ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้เป็นนามธรรม และคาว่า “พัฒนามนุษย์”
ควรเป็น “พัฒนามหาบัณฑิต”
๑.๒ ขอให้ปรับความสาคัญของหลักสูตรโดยให้เพิ่มเนื้อหาทางด้านการปฏิบัติ
๑.๓ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยให้ยุบรวมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในข้อที่มีเนื้อหาคล้ายกันไว้ด้วยกัน และในข้อ ๔ ให้ปรับให้แตกต่างจาก
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
๑.๔ ขอให้ปรับคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๔๘๕๐๖๖๑
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยไม่ให้ขึ้นต้นด้วยคาว่า
“Introduction”
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

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

- ๑๐ คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Tropical Medicine)
๒๕๔๘
ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
๒๕๓๗
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ๒๕๔๒
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
๒๕๓๐

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม 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

- ๑๑ 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, 2015, 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

- ๑๒ หนังสือ จานวน ๑ เล่ม ได้แก่
เรื่องที่ ๑ อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก. (๒๕๖๐). พิษสารเคมีจากการทางานรู้ทันป้องกันได้.
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. (๔๔๔ หน้า) ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๐๓-๒๘๓๕-๓
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อน
นามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ตารา จานวน ๑ เล่ม ได้แก่
เรื่องที่ ๑ อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก. (๒๕๖๑). การจัดบริการทางอาชีวอนามัยและสวัสดิการในสถาน
ประกอบการ. พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๔๒๘ หน้า)
ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๐๓-๓๖๙๐-๗
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
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
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชาอาชีวอนามัย ของ นางอนามัย เทศกะทึก โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๓ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชาอาชีวอนามัย ของ นางอนามัย เทศกะทึก โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑
โดยขอให้ปรับแก้ ก.พ.อ. ๐๓ หน้า ๒๑ ปรับแก้ลาดับเลขให้ถูกต้อง
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายภานุ สรวยสุวรรณ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์

นายภานุ สรวยสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา)
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๑๐๗๙-๒๕๕๖ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑ เดือน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Fine and Applied Art)
ศ.ม. (จิตรกรรม)
ศ.บ. (จิตรกรรม)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๘
๒๕๔๘
๒๕๔๑

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ผลงานสร้างสรรค์ชุด กาย
ผลงานประเภท ทัศนศิลป์เทคนิคผสม
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน ดังนี้
เผยแพร่ในนิทรรศการศิลปะระดับชาติในรูปแบบ นิทรรศการศิลปะ “Crossing the Dateline
ณ ชั้น ๙ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม - ๓๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดย หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC))
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ ผลงานสร้างสรรค์ชุด ใบหน้าและเรือนร่างจากเสน่ห์ทางเพศในงานโฆษณา
ผลงานประเภท ทัศนศิลป์เทคนิคผสม
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน ดังนี้

- ๑๔ ๑. เผยแพร่ในรูปแบบ นิทรรศการศิลปะ “The Long Lasting Journey” ณ นาทองแกลเลอรี่
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดโดย กลุ่มศิลปิน APNA#5
๒. เผยแพร่ในรูปแบบ นิทรรศการศิลปะ “Kamol Tassananchalee & Friends 71th Years
Anniversary” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดโดย กรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
๓. เผยแพร่ในรูปแบบ นิทรรศการศิลปะ “Spirit of Asia Artist” ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
เมื่อวันที่ ๓ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดโดย Gaon Gallery
๔. เผยแพร่ในรูปแบบ นิทรรศการศิลปะ โครงการ “ครุศิลป์สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กับ
ศิลปินแห่งชาติ”เมือ่ วันที่ ๑ - ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดโดย กรมส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
๕. เผยแพร่ในรูปแบบ นิทรรศการศิลปะ “2013 Gongju International Art Festival ”
ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดโดย Limplip
Art Museum
๖. เผยแพร่ในรูปแบบ นิทรรศการศิลปะ “Daejeon International Art Show 2013” ณ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดโดย Korea Trade
Exhibition Centre
๗. เผยแพร่ในรูปแบบ นิทรรศการศิลปะ “Exhibition of Daejeon International Arts
Exchange Association 2013” ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดโดย Daejeon International Arts Exchange Association (DIAEA))
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายภานุ สรวยสุวรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายภานุ สรวยสุวรรณ (เอกสารคาสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๖๐๑๑๐๒๕๙ ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย) แล้วเห็นว่า นายภานุ
สรวยสุวรรณ เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายภานุ สรวยสุวรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นายภานุ สรวยสุวรรณ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๕ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นายภานุ สรวยสุวรรณ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยขอให้
ปรับแก้คุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้เป็นภาษาไทย
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวชวนวล คณานุกูล
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางสาวชวนวล คณานุกูล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๑๒๕-๒๕๔๕ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๗ เดือน
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Consumer, Apparel
๒๕๕๗
and Retail Studies)
M.MC. (Marketing Communication) ๒๕๔๗
นศ.ม. (สื่อสารมวลชน)
๒๕๔๓
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
๒๕๓๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University of North Carolina, U.S.A.
University of Canberra, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Kananukul, C., Jung, S. & Watchravesringkan, K. (2015). Building customer equity
through trust in social networking sites: A perspective from Thai consumers.
Journal of Research in Interactive Marketing, 9(2), 148-166.
(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 ๒ Kananukul, C. (2017). Product category, consumer motivation, and the use of
social media platforms. Silpakorn University Journal of social Sciences,
Humanities, and Arts, 17(3), 1-16.

- ๑๖ (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวชวนวล คณานุกูล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวชวนวล คณานุกูล (เอกสารประกอบ
การสอนและประเมินการสอน วิชา ๒๐๔๓๖๒ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ)
แล้วเห็นว่า นางสาวชวนวล คณานุกูล เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวชวนวล คณานุกูล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นางสาวชวนวล คณานุกูล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นางสาวชวนวล คณานุกูล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยขอให้ปรับแก้เอกสาร ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ ให้ถูกต้อง ดังนี้
๑.๑ ให้ระบุเลขหน้าในเอกสารทุกหน้า
๑.๒ ตัวย่อคุณวุฒิระดับปริญญาเอกปรับแก้ให้ถูกต้อง
๑.๓ ชื่อสถานศึกษาต่างประเทศ ให้ปรับแก้จาก AUS. เป็น Australia
๑.๔ ให้ปรับแก้แบบประเมินเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับ
บัญชาขั้นต้นให้เรียบร้อย โดยให้ใช้วิธีขีดเส้นใต้แทนการเขียนวงกลม
ตรงข้อความ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๗ ๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางศรีหทัย เวลล์ส
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
นางศรีหทัย เวลล์ส พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๑๑๗-๒๕๔๕ สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๔ ปี ๑๐ เดือน
คุณวุฒิ
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๒๕๔๕
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
๒๕๓๖
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ศรีหทัย เวลล์ส. (๒๕๕๙). การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการรู้สารสนเทศของนิสิตสาขาวิชา
สารสนเทศศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ใน การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐ (หน้า ๑๒๐๓-๑๒๑๘). ชลบุร:ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ศรีหทัย เวลล์ส. (๒๕๕๘). วัดกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. สงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๑(๑), ๔๕-๖๔.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางศรีหทัย เวลล์ส ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางศรีหทัย เวลล์ส (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินการสอน วิชา ๒๔๕๒๑๗ การจัดการความรู้) แล้วเห็นว่า นางศรีหทัย เวลล์ส เป็นผู้มีความ
ชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด

- ๑๘ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางศรีหทัย เวลล์ส ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของ นางศรีหทัย เวลล์ส
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของ นางศรีหทัย เวลล์ส
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๑๐๓๗-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๓ เดือน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Animal Biology)
วท.ม. (สัตววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๕
๒๕๕๑
๒๕๔๘

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University of St Andrews, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๕ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Phengsi, N., Jaitrong, W., Ruangsittichai, J. & Khachonpisitsak, S. (2018). A sibling
species of Platythyrea clypeata Forel, 1911 in Southeast Asia (Hymenoptera,
Formicidae, Ponerinae). ZooKeys, 729, 87-102.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))

- ๑๙ ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๒ Pochai, A., Kingtong, S., Sukparagsri, W. & Khachonpisitsak, S. (2016). The diversity
of acorn barnacles (Cirripedia, Balanomopha) across Thailand’ s coasts:
The Andaman Sea and Gilf of Thailand. Zoosystematics and Evolution,
93(1), 13-34.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๓ Khachonpisitsak, S. & Lopwichan, S. (2016). New record of the ant genus
Aenictus Shuckard, 1840 (Hymenoptera: Formicidae: Dorylinae) from Thailand.
The Thailand Natural History Museum Journal, 10(1), 53-59.
(เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
เรื่องที่ ๔ กิตติศักดิ์ ปราบพาล และสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์. (๒๕๖๐). ความหลากชนิดและองค์ประกอบชนิด
ของสังคมมดบริเวณพื้นดินในพื้นที่เกษตรกรรมเขตร้อน: กรณีศึกษาจังหวัดระยอง
ภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๒(๓), ๕๓๘-๕๕๖.
(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 ๖๐
เรื่องที่ ๕ สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ และศิริวรรณ เอี่ยมประเสริฐ. (๒๕๕๘). ความหลากชนิดและความชุกชุม
ของนกในเขตพื้นที่เกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๐(๒), ๕๖-๗๒.
(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 ๖๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ชีววิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒

- ๒๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินการสอน วิชา ๓๐๖๖๓๐๕๙ นิเวศวิทยาประยุกต์) แล้วเห็นว่า นางสาวสาลินี
ขจรพิสิฐศักดิ์ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตบทความวิจัยตีพิมพ์ ไม่มีชื่ออยู่ในลาดับแรก
แต่เป็นเจ้าของผลงานมากกว่าร้อยละ ๕๐
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายอรรณพ แก้วขาว
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นายอรรณพ แก้วขาว พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๓๔๒-๒๕๔๙ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๖ เดือน
คุณวุฒิ
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๔
๒๕๔๘
๒๕๔๖

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

- ๒๑ กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Buayai, A., Wiwatwanich, A. & Kaewkhao, A. (2017). Fixed point for cyclic multivalued mapping in complete dislocated quasi-b-metric spaces. International
Journal of Pure and Applied Mathematic, 114(3), 647-658.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๒ Jinakul, C., Wiwatwanich, A. & Kaewkhao, A. (2017). Common fixed point
theorem for multi-valued mappings on b-metric spaces. International Journal of
Pure and Applied Mathematic, 113(1), 167-179.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๓ Kaewkhao, A. & Intep, S. (2013). End behavior analysis for solutions of limit at
infinity. International Journal of Pure and Applied Mathematic, 89(1), 89-94.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายอรรณพ แก้วขาว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายอรรณพ แก้วขาว (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินการสอน วิชา ๓๐๒๒๔๑๕๙ หลักการทางคณิตศาสตร์) แล้วเห็นว่า นายอรรณพ แก้วขาว
เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
กาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายอรรณพ แก้วขาว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์

- ๒๒ ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายอรรณพ แก้วขาว โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายอรรณพ แก้วขาว โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตบทความวิจัยตีพิมพ์ ไม่มีชื่ออยู่ในลาดับแรก
แต่เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเทพพร มังธานี
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาปรัชญา

นายเทพพร มังธานี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๑๒๖๒ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา โดยวิธีเทียบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เคยดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี
คุณวุฒิ
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๙
๒๕๔๒
๒๕๓๘

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
หนังสือ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ เทพพร มังธานี. (๒๕๔๕). พระเจ้าสิบชาติ. กรุงเทพฯ. สานักพิมพ์ธรรมศาลา
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผลการพิจารณา อยู่ในเกณฑ์
ข้อสังเกต เป็นหนังสือทางพระพุทธศาสนา ไม่มีการอ้างอิงทางวิชาการ และรูปแบบไม่เป็นตามที่
ก.พ.อ. กาหนด

- ๒๓ บทความทางวิชาการ จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ เทพพร มังธานี. (๒๕๔๔). จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามแนวพุทธจริยศาสตร์.
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม), หน้า ๗-๑๗.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผลการพิจารณา อยู่ในเกณฑ์
เรื่องที่ ๒ เทพพร มังธานี. (๒๕๔๘). สังคมอุดมคติและสันติภาพ. หน้า ๑๕๓-๑๗๒. ใน พิธันดร นิตยสุทธิ์
(บรรณาธิการ). มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม.ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผลการพิจารณา อยู่ในเกณฑ์
ข้อสังเกต เป็นบทความทางพระพุทธศาสนา ไม่ได้เผยแพร่ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
เรื่องที่ ๓ เทพพร มังธานี. (๒๕๔๘). ศาสนากับมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม. หน้า ๔๗-๗๑.
ใน พิธันดร นิตยสุทธิ์ (บรรณาธิการ). มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม.ขอนแก่น:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผลการพิจารณา อยู่ในเกณฑ์
ข้อสังเกต เป็นบทความทางพระพุทธศาสนา ไม่ได้เผยแพร่ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพิ่มเติมในการขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการครั้งนี้
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ เทพพร มังธานี. (๒๕๔๙). ความเข้าใจของพระสงฆ์เรื่องความหมายและคุณค่าชีวิตของคนพิการ
ในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น. สรุปผลการวิจัย ชุดโครงการวิจัยศาสนากับ
คนพิการในประเทศไทย, ๗๗-๘๐.
(เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ข้อสังเกต ผลงานวิจัยเคยใช้ขอตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีคุณภาพระดับดี
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายเทพพร มังธานี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา
โดยวิธีเทียบ

- ๒๔ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายเทพพร มังธานี (เอกสารประกอบ
การสอนและประเมินการสอน วิชา ๔๑๙๒๑๐ จริยศาสตร์) แล้วเห็นว่า นายเทพพร มังธานี เป็นผู้มี
ความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายเทพพร มังธานี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
มีข้อสังเกต
ผู้ขอกาหนดตาแหน่งพ้นสภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการไม่ต่อสัญญาจ้าง
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาปรัชญา ของ นายเทพพร มังธานี โดยวิธีเทียบ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาปรัชญา ของ นายเทพพร มังธานี โดยวิธีเทียบ และขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกให้ถูกต้อง
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายผลาดร สุวรรณโพธิ์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

นายผลาดร สุวรรณโพธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๕๕๒-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓๔ ปี ๑๑ เดือน
คุณวุฒิ
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๔
๒๕๓๑
๒๕๒๕

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย

- ๒๕ กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ผลาดร สุวรรณโพธิ์. (๒๕๖๐). การพัฒนากิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างรูปแบบการคิด
ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม, ๑๓(๑). ๓๔๗-๓๖๔.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
หนังสือ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ผลาดร สุวรรณโพธิ์. (๒๕๖๐). การพัฒนาการคิดด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์. ชลบุรี:
เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จากัด. (๑๕๓ หน้า) ISBN: 978-616-445-519-1
ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนนามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายผลาดร สุวรรณโพธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายผลาดร สุวรรณโพธิ์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินการสอน วิชา ๔๐๔๓๐๑ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์) แล้วเห็นว่า
นายผลาดร สุวรรณโพธิ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายผลาดร สุวรรณโพธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ของ นายผลาดร สุวรรณโพธิ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๖ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ของ นายผลาดร สุวรรณโพธิ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๙ พิจารณาตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่ขอส่งเพิ่มเติม
ของ นางสาวเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการ

ในการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มีมติให้ นางสาวเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์ เลขประจา
ตาแหน่ง ๙๗๙-๒๕๕๕ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ส่งผลงานวิชาการ
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ ในการนี้
ผู้ขอกาหนดตาแหน่ง จึงขอเสนอผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม ๒ รายการ โดยมีลายละเอียดดังนี้
ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเดิม
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์. (๒๕๕๘). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ: ความเชื่อด้าน
วัฒนธรรมแบบพอเพียงของนักท่องเที่ยวไทย ๓ ช่วงอายุ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๔๑), ๓๗-๕๘.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์. (๒๕๕๘). การพัฒนาความเชื่อด้านวัฒนธรรมแบบพอเพียง
ด้วยเทคนิคเดลฟาย. วารสารวิชาการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, ๑๐(๑), ๙๑-๑๐๕.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

- ๒๗ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพิ่มเติม
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๓ เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์. (๒๕๖๐). กลยุทธ์การเรียนรู้วิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจด้วยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
๑๗(๒), ๑๐๑-๑๐๘.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์. (๒๕๕๙). การเขียนบทความวิจัย การวิจัยเพื่อสังคม.
วารสารปัญญาภิวัฒน์, ๘(๑), ๒๖๓-๒๗๔.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่าผลงาน
ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ของ นางสาวเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อตรวจสอบและ
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบผลงานทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ของ นางสาวเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๘ ๔.๒ งานบริหารวิชาการ
๔.๒.๑ เลือกผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๑ คณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งอธิการบดี
แต่งตั้งกรรมการ นั้น ตามข้อ ๖ (๓) ผู้แทนสภาวิชาการ จานวน ๑ คน เป็น กรรมการ
เพื่อ่ได้กรรมการตามข้อ ๖ (๓) และการดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
จึงขอเสนอให้เลือกผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา เลือกผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ เลือกรองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก เป็นคณะกรรมการบริหาร
การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
๔.๒.๒ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ คณะอัญมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะอัญมณีมีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยมีเหตุผลในการปรับแผน คือ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย
มีมติว่าควรมีการปรับปรุง แก้ไขสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าให้กับหลักสูตรในสาขาศิลปกรรม
ศาสตร์ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะอัญมณีจึงได้เสนอแผนการผลิตบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าในสาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ ไม่เกิน ๑:๒๐ จานวน ๑ หลักสูตร ตามตารางดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

เกณฑ์
เดิม

ใหม่

๑:๘ ๑:๒๐

จานวน
อาจารย์
ประจา
๕

จานวนการรับนิสิต (คน)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม ใหม่
๑๐

๔๐

๑๐

๔๐

๑๐

๔๐

คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๒๙ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ปรับแผนการรับนิสิตได้ปีละ ๒๕ คน เนื่องจากมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน ๕ คน เมื่อคิดสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ๑:๒๐ ทุกชั้นปีจะรับนิสิตได้ ๑๐๐ คน
ดังนั้น ในแต่ละปี จึงรับนิสิตได้เพียง ๒๕ คน ทั้งนี้ หากคณะอัญมณีมีความประสงค์
จะรับนิสิตมากกว่า ๒๕ คน ให้เสนอขอปรับแผน ต่อสภาวิชาการอีกครั้ง โดยให้คิด
สัดสวนตามค่า FTES
๒. เมื่อปรับแก้ตามมติ โดยปรับแผนการรับนิสิตเป็นปีละ ๒๕ คน แล้ว
ให้เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๓ หลักสูตรปรับปรุง
๔.๓.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ
เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดาเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกาหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต
มาพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๑.๑) กลุ่มวิชาภาษา
๑๕ หน่วยกิต
๑.๒) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๘ หน่วยกิต
๑.๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
๑.๔) กลุ่มวิชาพลานามัย
๑ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๙๙ หน่วยกิต
๒.๑) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
๒๒ หน่วยกิต
๒.๒) กลุ่มวิชาชีพ
๗๗ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

- ๓๐ คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว.๔๐๕
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นที่เสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๑ รูปแบบ ของหลักสูตรให้เพิ่มข้อมูล หลักสูตรนี้ทาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๐ และดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ สถานภาพของหลักสูตร ลาดับที่ ๖.๓ สภาการพยาบาล
เห็นชอบหลักสูตร ขอให้ปรับลาดับการอนุมัติและเห็นชอบหลักสูตร จากลาดับที่ ๖.๓
เป็น ลาดับที่ ๖.๒
๓. หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ ให้ปรับเป็น ข้อ ๙.๑ ชื่อ นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อ ๙.๒ ชื่อ นามสกุล อาจารย์ประจาหลักสูตร และให้ระบุว่ามีผลงาน
ทางวิชาการทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรอบ ๕ ปี
อย่างน้อย ๑ เรื่อง
๔. หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑ สถานการณ์ภายนอกฯ และข้อ ๑๒ ผลกระทบจากข้อ ๑๑ ฯ
ให้เขียนเป็นบรรยาย
๕. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้กระชับ
๖. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับรวม โดยให้ปรับให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน
๗. หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ขอให้ปรับจานวนตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการในแต่ละปี
๘. ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านให้เป็นไปตามเกณฑ์ และย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี
ผลงานชิ้นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาให้ตัดออก
๙. ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ในรายวิชาปฏิบัติการ โดยให้เน้นทางด้าน
ทักษะปฏิบัติ แต่ไม่ต้องเน้นด้านความรู้
๑๐. เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง

- ๓๑ ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล ดังนี้
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นางอาภรณ์ ดีนาน เป็น นางจินตนา วัชรสินธุ์
เนื่องจากมีภารกิจมาก จึงขอเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป็น อาจารย์
ประจาหลักสูตรฯ แทน
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวอารีรัตน์ ขาอยู่ เป็น นางนุจรี ไชยมงคล
เนื่องจากปัญหาสุขภาพ จึงขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ต่อไป
๔.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑๕ นางจินตนา วัชรสินธุ์
เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๖๐๐ ลงวันที่
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๖๐
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภาการพยาบาลก่อนเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป

- ๓๒ ๔.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙
โดยรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก ผศ.ดร.อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล เป็น ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ
เนื่องจาก ผศ.ดร.อัครา ธรรมมาสถิตกุล ขอโอนย้ายจากคณะฯ ไปยังภาควิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับที่ ๔ จาก ดร.สมบัติ ฝอยทอง เป็น ดร.ธนพล พุกเส็ง
เนื่องจาก ดร.สมบัติ ฝอยทอง เปลี่ยนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๓๓ วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

