
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๖. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๗. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช    กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล    กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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 ๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๙. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๐. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    กองบริการการศึกษา 
 ๒. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข    กองบริการการศึกษา 
 ๓. นายไพศาล  ริมชลา    กองบริการการศึกษา 
 ๔. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๕. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๖. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 ๗. อาจารย์ทุติยรัตน์  รื่นเริง    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
         สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๘. อาจารย์ธัญญมล  สุริยานิมิตรสุข   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
         สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๙. ดร.เด่นชัย  ปราบจันด ี    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.พรรณวลัย  เกวะระ    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี   บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๒. อาจารย์เทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร  เหลืองอลงกต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๔. นายไพรินทร์  ทองภาพ    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๕. นางสาววัชรี  ก าจัดโศรก    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ ์ คณะแพทยศาสตร์ 
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 ๑๗. ดร.วรัตถา  อุทยารัตน์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ ์ บุญโล่ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์  ภิรมย์ภักดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒๑. อาจารย์ชยาภรณ์  จตุรพรประสิทธิ์   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒๒. ดร.อรรัมภา  ไวยมุกข์    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒๓. นางสาววราภรณ์  ช่วยประคอง   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒๔. ดร.ธนัสถา  รัตนะ     คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒๕. อาจารย์ธนนท์รัฐ  นาคทั่ง    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
 ๒๖. อาจารย์สุทธิรักษ์  สุวรรณเดชา   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
 ๒๗. อาจารย์เบญจภรณ์  จันทรกองกุล   คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๒๘. ดร.ประจักษ์  จิตเงินมะดัน    คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

  -ไม่มี- 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ี คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
สภาวิชาการครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๑ รูปแบบ ของหลักสูตรให้เพ่ิมข้อมูล หลักสูตรนี้ท าตามประกาศ 
  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ และด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ สถานภาพของหลักสูตร ล าดับที่ ๖.๓ สภาการพยาบาล  
  เห็นชอบหลักสูตร ขอให้ปรับล าดับการอนุมัติและเห็นชอบหลักสูตร จากล าดับที่ ๖.๓
  เป็น ล าดับที่ ๖.๒ 
 ๓. หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ ให้ปรับเป็น ข้อ ๙.๑ ชื่อ นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ข้อ ๙.๒ ชื่อ นามสกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตร และให้ระบุว่ามีผลงาน 
  ทางวิชาการท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 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 ขอให้ปรับจ านวนตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการในแต่ละปี 
 ๘. ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้เป็นไปตามเกณฑ์ และย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี 
  ผลงานชิ้นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาให้ตัดออก 
 ๙. ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ในรายวิชาปฏิบัติการ โดยให้เน้นทางด้าน 
  ทักษะปฏิบัติ แต่ไม่ต้องเน้นด้านความรู้ 
  ๑๐. เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
  

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ปรับแก้ 
ตามข้อเสนอแนะแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์จึงขอเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องต่อเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตมาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 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 กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ๒๒ หน่วยกิต 
  ๒.๒ กลุ่มวิชาชีพ ๗๗ หน่วยกิต 
 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ 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 พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นที่เสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาการพยาบาลก่อนเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและ 
  ประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาต่อไป  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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 ๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดพิ้จารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ให้ถูกต้องและเชื่อมโยงกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
   และให้ปรับผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
   ให้มีความลุ่มลึกแตกต่างกัน  
  ๑.๒ ขอให้ปรับเนื้อหาในหัวข้อปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  ๑.๓ ขอให้ปรับเนื้อหาในหัวข้อกลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/  
   ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓ 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบตัวเลขแผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง 
  ๑.๕ ขอให้ตัดข้อความ “การลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐานจะพิจารณาจาก 
   ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การวิจัยของผู้เรียนโดยคณาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป” ออก 
  ๑.๖ ขอให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๗ ขอให้ปรับหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   โดยระบุแยกเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
   (๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ (๓) อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์ผู้สอน 
   หรืออาจารย์พิเศษ 
  ๑.๘ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  
   และตรวจสอบเครื่องหมาย , และเครื่องหมาย ; ในค าอธิบายรายวิชา 
   ภาษาอังกฤษทุกรายวิชาให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๙ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนผลงานทางวิชาการ  
   โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA)  
   และให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลงานทางวิชาการ 
   ต้องไม่เกิน ๕ ปีย้อนหลัง 
  ๑.๑๐ ขอให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ จากสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ท าให้บทบาทและฐานะของภาษาอังกฤษเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
แต่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเรียน
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การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังคงมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาตามปทัสถานของ
เจ้าของภาษา เช่น มีการฝึกให้ผู้เรียนออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา โดยไม่ได้ค านึงถึงข้อจ ากัดที่เกิดจาก
ภาษาแม่ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความไม่ม่ันใจและไม่มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนชาติอื่นๆ ได้ในสถานการณ์จริง  
 ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก (Teaching English as a Global Language) ซึ่งเป็นการสอนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุม
ความหลากหลายของภาษาอังกฤษที่ใช้โดยคนทุกชาติ ค านึงถึงข้อจ ากัดในการเรียนภาษาอังกฤษที่เกิดจาก
ภาษาแม่ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
ขณะเดียวกันการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก ถือเป็นศาสตร์ใหม่ ก าลังเติบโตทั้งในต่างประเทศและ
ประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก  
ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือผลักดันให้เกิดองค์ความรู้
ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงในประเทศไทยและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
 หลักสูตรนี้มุ่งผลิตนักการศึกษาฝึกหัดครู และนักวิจัยที่จะก้าวเข้าสู่ศาสตร์การสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก โดยที่นักการศึกษาฝึกหัดครูจะเป็นก าลังส าคัญในการเผยแพร่แนวคิดให้นิสิต
นักศึกษาท่ีจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต และนักวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์นี้ในก้าวทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจต่อไป  
 นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาโลกในครั้งนี้ยังสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกด้วย 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ ๑.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๔๘ หน่วยกิต 
 รายวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
 รายวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่  
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

http://e-meeting.buu.ac.th/
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
  ๑.๒ ปรับแกห้มวดที่ ๔ ข้อ ๒ กลยุทธ์การสอนให้ชัดเจน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๓ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดพิ้จารณาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ให้ถูกต้องและเชื่อมโยงกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก  
   และให้ปรับผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
   ให้มีความลุ่มลึกแตกต่างกัน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับเนื้อหาในหัวข้อปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  ๑.๓ ขอให้ปรับเนื้อหาในหัวข้อกลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/  
   ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓ 
  ๑.๔ ขอให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๕ ขอให้ปรับหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   โดยระบุแยกเป็น ๓ ประเภทคือ (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
   (๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ (๓) อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์ผู้สอน 
   หรืออาจารย์พิเศษ 
  ๑.๖ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  
   และตรวจสอบเครื่องหมาย , และเครื่องหมาย ; ในค าอธิบายรายวิชา 
   ภาษาอังกฤษทุกรายวิชาให้สอดคล้องกัน 
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  ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนผลงานทางวิชาการ  
   โดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA)  
   และให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลงานทางวิชาการ 
   ต้องไม่เกิน ๕ ปีย้อนหลัง 
  ๑.๘ ขอให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ  
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี จากประสบการณ์การสอน
ในตลอดหลักสูตรที่ผ่านมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตระหนักถึงความ
เปลี่ยนแปลงของบทบาทของภาษาอังกฤษและกระบวนการสอนภาษาอังกฤษ ประการหนึ่งบทบาทของ
การใช้ภาษาอังกฤษได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือการใช้ภาษาให้เหมือนเจ้าของภาษาไปเป็นการใช้
ภาษาอังกฤษโดยเน้นเนื้อหาในการสื่อสาร บริบทที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษในบริบท
การใช้สื่อสารในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ที่เป็นกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีความหลากหลายมากกว่าประเทศตะวันตกที่มี
ภาษาอังกฤษเป็นทั้งภาษาแม่และภาษาราชการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงผู้เรียน
ที่ศึกษาในหลักสูตรมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม อีกประการหนึ่งคือการสอนภาษาอังกฤษ
ในปัจจุบันมีความหลากหลายมากข้ึนเน้นการสื่อสารในบริบทโลกเป็นส าคัญและบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรจะต้องสามารถถ่ายทอดความหลากหลายของบริบทโลกและการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบทของภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนไปจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
และเพ่ือให้ทันกับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ วิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และบทบาทของ
ภาษาอังกฤษในบริบทโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่กล่าวไปข้างต้น และให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
 แผน ข  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
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 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
 งานค้นคว้าอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่  
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ให้สอดคล้องกับผลการเรียน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๖๖๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี  ๒ เดือน    

http://e-meeting.buu.ac.th/
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คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)   ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ สุณี หงษ์วิเศษ และฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค. (๒๕๖๑). มาตรการทางอาญาจ าเป็น:  
 กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตในกิจการภาคเอกชน. 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 หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

เรื่องที่ ๒ นริสา วงค์แสน และสุณี หงษ์วิเศษ. (๒๕๖๐). การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวคิด 
 ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี ๒. ราชภัฎเพชรบูรณ์สาร, ๑๙(๒), ๖๕-๗๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เรื่องที่ ๓ พรทิพย์ บัวอินทร์ และสุณี หงษ์วิเศษ. (๒๕๖๐). การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ภายใต้ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. 
 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, ๖(๑), ๙๙-๑๐๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินการสอน วิชา ๓๕๓๕๑๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ) แล้วเห็นว่า นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  



- ๑๒ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นางสาวสุณี หงษ์วิเศษ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ แพทย์หญิงมยุรี พิทักษ์ศิลป์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 

  แพทย์หญิงมยุรี พิทักษ์ศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๓๐๘ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ 
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ๒๕๔๗  แพทยสภา  ประเทศไทย 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ๒๕๔๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย  
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ มยุรี พิทักษ์ศิลป์, พวงทอง อินใจ, วัลลภ ใจดี และกาญจนา พิบูลย์. (๒๕๖๐). อาการปวดตึงคอ 
 ภาวะสุขภาพและผลกระทบจากอาการปวดของบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี.  
 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๒(๒), ๙๖-๑๐๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
  



- ๑๓ - 

เรื่องที่ ๒ เสกสรร ไข่เจริญ, มยุรี พิทักษ์ศิลป์, วัลลภ ใจดี และสมจิต พฤกษะริตานนท์. (๒๕๖๐).  
 ผลของการฝึกผ่อนลมหายใจออกช้าโดยการเป่ากังหันลมต่อความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดัน 
 โลหิตสูง. บูรพาเวชสาร, ๔(๑), ๙-๒๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ มยุรี พิทักษ์ศิลป์. (๒๕๕๙). แนวทางการประเมิน วินิจฉัย และรักษากลุ่มอาการปวดตึงคอและ 
 บ่าชนิดไม่จ าเพาะ ในการแพทย์ปฐมภูมิ. วารสารวิชาการสาธารณสุข, ๒๕(๔), ๗๖๐-๗๖๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ แพทย์หญิงมยุรี พิทักษ์ศิลป์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
เวชศาสตร์ครอบครัว โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ แพทย์หญิงมยุรี พิทักษ์ศิลป์  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๘๐๓๑๘ Clinical Correlation วิชา ๕๖๐๑๐๑ 
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๑ วิชา ๕๖๐๒๐๒ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๒ วิชา ๕๖๐๒๐๓  
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๓ และวิชา ๕๖๐๔๐๔ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๔) แล้วเห็นว่า 
แพทย์หญิงมยุรี พิทักษ์ศิลป์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ แพทย์หญิงมยุรี พิทักษ์ศิลป์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ของ แพทย์หญิงมยุรี พิทักษ์ศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ของ แพทย์หญิงมยุรี พิทักษ์ศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที ่๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเชิดพงษ์ สีดาว 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

  นายเชิดพงษ์ สีดาว พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๔๒๙-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๙ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ 
M.S. (Environmental Engineering) ๒๕๕๑  University of Philippines-Diliman   
    ประเทศฟิลิปปินส์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย  
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Seedao, C., Oumchom, K., Sueksongkhram, P. & Jangiam, W. (2017). Adsorption  
 of anionic dye using dried chitosan beads. In Proceedings of the 7th International  
 TIChE Conference (ITIChE 2017) (pp. 498-501). Bangkok: King Mongkut’s  
 University of Technology Thonburi. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เรื่องที่ ๒ Seedao, C., Rachphirom, T., Phiromchoei, M. & Jangiam, W. (2017). Anionic dye  
 adsorption from aqueous solutions by chitosan coated Luffa fibers.  
 Asean Journal of Chemical Engineering, 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายเชิดพงษ์ สีดาว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายเชิดพงษ์ สีดาว (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๒๑๐๓๕๙ เคมีวิเคราะห์และเครื่องมือวิเคราะห์) แล้วเห็นว่า 
นายเชิดพงษ์ สีดาว เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
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 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายเชิดพงษ์ สีดาว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นายเชิดพงษ์ สีดาว โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแสดงข้อมูลการ Accepted ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๒ 
 ๒. เมื่อด าเนินการแล้วให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

  นายวีรพร พงศ์ติณบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์   
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๐๘-๒๕๕๕ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๙ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Civil Engineering) ๒๕๕๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)   ๒๕๔๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)   ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Limwibul, V., Phongtinnaboot, W. & Rungamornrat, J. (2017). Analysis for  
 generalized intensity factors and T-stresses of permeable cracks in 3D linear  
 piezoelectric media. In Proceedings of the Fifteenth East Asia-Pacific Conference  
 on Structural Engineering & Construction (pp. 1355-1362) , Xi’an: Chaina. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
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เรื่องที่ ๒ Limwibul, V., Rungamornrat, J. & Phongtinnaboot, W. (2016). Analysis for  
 generalized T-stresses of cracks in 3D piezoelectric media under various  
 crack-face conditions. In Proceedings of the 21st National Convention on Civil  
 Engineering (pp. 204-213). Songkhla: Thailand.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

เรื่องที่ ๓ Chansavang, B., Phongtinnaboot, W. & Rungamornrat, J. (2015). Influence of  
 geometry, crack-face conditions and loading on intensity factors of crack in 3D  
 linear piezoelectric media. In Proceedings of the 28th International Conference  
 KKHTCNN (Symposium on Civil Engineering). Bangkok: Thailand.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

เรื่องที่ ๔ Subsathaphol, T., Phongtinnaboot, W. & Rungamornrat, J. (2015). Analysis of 
generalized T-stress for impermeable cracks in 3D anisotropic piezoelectric 
media by weakly singular BIE method. In Proceedings of the Engineering 
Mechanics Institute (ASCE) International Conference. Hong Kong: Chaina.  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
เรื่องที่ ๕ Phongtinnaboot, W., Chansavang, B., & Rungamornrat, J. (2014). Influence of  
 permittivity of medium inside the crack gap on intensity factors of crack in 3D  
 piezoelectric media. In Proceedings of the International Conference on  
 advances in Civil Engineering for Sustainable Development (pp. 355-360).  
 Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Thechnology.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินการสอน วิชา ๕๐๕๔๔๗ การออกแบบคอนกรีตอัดแรง) แล้วเห็นว่า 
นายวีรพร พงศ์ติณบุตร เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ผลงานวิจัยเรื่องท่ี ๓ และเรื่องที่ ๔ ไม่มีเลขหน้า  
  จึงขอให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ของ  
  Proceedings เพ่ิมเติม และให้ระบุเลขหน้าใน Proceedings ด้วย 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อสังเกตแล้วให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
  ๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวีระ หวังสัจจะโชค 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

  นายวีระ หวังสัจจะโชค พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๒๑๒-๒๕๕๙ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ร.ด. (รัฐศาสตร์)  ๒๕๕๘  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
M.A. (Politics)  ๒๕๕๘  The University of Sheffield,  UK. 
ร.บ. (รัฐศาสตร์)  ๒๕๕๔  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
น.บ. (นิติศาสตร์)  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ วีระ หวังสัจจะโชค. (๒๕๖๐). การเมืองว่าด้วยการวางกรอบความมั่นคงทางอาหาร: บทส ารวจ 
 การให้ความหมายความมั่นคงทางอาหารให้กรอบของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 ในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐  
 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หน้า ๖๑-๘๒). กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
  



- ๑๘ - 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ วีระ หวังสัจจะโชค. (๒๕๕๙). “ท าไมจึงไม่ค่อยมีทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองจากฐานองค์ความรู้ 
 ทางวิชาการในโลกที่สาม?”: การครอบง าและการเลือกปฏิบัติทางวิชาการจากความรู้แบบส านัก 
 ยุโรปเป็นศูนย์กลาง. วารสารสังคมศาสตร์, ๔๖(๑), ๑๐๓-๑๑๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องที่ ๒ วีระ หวังสัจจะโชค. (๒๕๕๙). นิติภิวัฒน์กับความส าพันธ์ระหว่างการเมืองและกฎหมาย:  
 กรอบการท าความเข้าใจการขยายตัวของกฎหมายด้วยมุมมองทางรัฐศาสตร์. วารสารการเมือง  
 การบริหาร และกฎหมาย, ๘(๓), ๑๓๗-๑๖๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวีระ หวังสัจจะโชค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายวีระ หวังสัจจะโชค (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินการสอน วิชา ๖๗๒๑๐๓๕๙ กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์) แล้วเห็นว่า  
นายวีระ หวังสัจจะโชค เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวีระ หวังสัจจะโชค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายวีระ หวังสัจจะโชค โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายวีระ หวังสัจจะโชค โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
  ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๑๙ - 

  ๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

  นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๖๒-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Doctorat en Droit (Laws) ๒๕๕๖  University of Paris II, France 
Master en Droit (Laws) ๒๕๕๑  University of Paris II, France 
Licence en Droit (Laws) ๒๕๔๙  University of Tours, France 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ อรรัมภา ไวยมุกข์. (๒๕๖๐). การคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญา 
 ระหว่างประเทศ: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย-ฝรั่งเศส. บทบัณฑิตย์, ๗๓(๔), ๑๓๑-๑๗๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ อรรัมภา ไวยมุกข์. (๒๕๖๐). ปัญหาการคุ้มครองคู่สัญญาที่อ่อนแอกว่าในหลักกฎหมายขัดกันไทย.  
 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๑๐(๑), ๖๓-๗๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  



- ๒๐ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินการสอน วิชา ๖๗๘๓๓๒ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) 
แล้วเห็นว่า นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ของ นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ของ นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายชิตพล ชัยมะดัน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  นายชิตพล ชัยมะดัน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๑๘๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  



- ๒๑ - 

งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ชิตพล ชัยมะดัน. (๒๕๖๐). ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  
 พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี.  
 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ๕(๒). ๑๑๑-๑๒๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องที่ ๒ ศรุติ สกุลรัตน์ และชิตพล ชัยมะดัน. (๒๕๖๐). ความรู้และความคิดเห็นของผู้แทนสภาเด็กและ 
 เยาวชนต่อการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏนครราชสีมา, ๑๑(๑), ๑๔๙-๑๕๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายชิตพล ชัยมะดัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายชิตพล ชัยมะดัน (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินการสอน วิชา ๓๕๕๕๐๓ ระเบียบวิธีวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์) แล้วเห็นว่า  
นายชิตพล ชัยมะดัน เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายชิตพล ชัยมะดัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายชิตพล ชัยมะดัน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายชิตพล ชัยมะดัน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวกาญจนา พิบูลย์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

  นางสาวกาญจนา พิบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๖-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Nursing Science) ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาล)  ๒๕๓๔  มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ กาญจนา พิบูลย์, วัลลภ ใจดี และเกษม ใช้คล่องกิจ. (๒๕๕๘). การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 เกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ ในผู้สูงอายุ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๒). ๑-๑๙. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เรื่องที่ ๒ กาญจนา พิบูลย์, พวงทอง อินใจ, มยุรี พิทักษ์ศิลป์ และพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ. (๒๕๕๙).  
 ความต้องการในการจัดบริการการดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับ. วารสารสาธารณสุข  
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๑(๒), ๔๔-๕๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เรื่องที่ ๓ นัยรัตน์ ครองชนม์, กาญจนา พิบูลย์ และธรรมวัฒน์ อุปวงศาพัฒน์. (๒๕๖๐). ประสิทธิผลของ 
 โปรแกรมการออกก าลังกายไทเก็กต่อการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมการออกก าลังกาย และ 
 สมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารกรมการแพทย์, ๔๒(๔), ๘๙-๙๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
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เรื่องที่ ๔ ธนวรรณ โพธิภักดิ์, กาญจนา พิบูลย์, ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์, วัลลภ ใจดี และธรรมวัฒน์  
 อุปวงศาพัฒน์. (๒๕๖๐). ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองร่วมกับการก ากับ 
 ตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ าตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ ๒  
 จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข, ๒๖(๑), ๕๐-๖๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

เรื่องที่ ๕ ปฑิตตา จ านงค์ผล, กาญจนา พิบูลย์, ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์, วลัลภ ใจดี และชิงชยั เมธพัฒน.์ (๒๕๖๐).  
 ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบประยุกต์ร าวงมาตรฐานต่อพฤติกรรม 
 การออกก าลังกาย ระดับความดันโลหิตและไขมันในเลือดในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง  
 จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข, ๒๖(๑), ๔๐-๔๙. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ กาญจนา พิบูลย์. (๒๕๖๐). การออกก าลังกายส าหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒. วารสารวชิาการ 
 สาธารณสุข, ๒๗(๑), ๑๖๙-๑๗๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวกาญจนา พิบูลย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวกาญจนา พิบูลย์  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินการสอน วิชา ๗๓๑๓๐๗) แล้วเห็นว่า นางสาวกาญจนา พิบูลย์  
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวกาญจนา พิบูลย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของ นางสาวกาญจนา พิบูลย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของ นางสาวกาญจนา พิบูลย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ งานบริหารวิชาการ 
  ๔.๒.๑ การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ การขอการขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
จ านวน ๒๗ คน เนื่องจากนิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยนิสิตเริ่มเข้าศึกษา
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๒ รุ่น) ซึ่งตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖.๒.๔ ระบุว่า  
“...ผทูี่ส าเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาเอกใหใช้เวลาศึกษาภายใน ๕ ปการศึกษา 
ส าหรับนิสิตภาคปกติ และภายใน ๗ ปการศึกษาส าหรับนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคปกติที่เรียนนอกเวลา
ราชการ ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเปนอยา่งยิง่ที่จะตองขยายเวลาเรียน ใหคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา
อนุมัติขยายเวลาเรียนไดอีกไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา” 
   ทั้งนี ้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖.๒.๔ ไมส่อดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒.๓ ซึ่งระบุว่า “...ผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา” 
   บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด”  
   ฝ่ายวิชาการได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
   ๑. บันทึกข้อความจากบัณฑิตวิทยาลัย ที่ศธ ๖๒๓๗/ ๑๓๔  
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๒. บันทึกข้อความจากวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ที่ศธ ๖๒๒๑.๒/ ๔๓๙  
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
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   ๓. บันทึกข้อความจากกองแผนงาน ที่ศธ ๖๒๐๐/๐๒๐๘๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๔. รายชื่อนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
และรายละเอียดเกี่ยวกับนิสิต จ านวน ๒๗ คน 
   ๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
   ๖. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ น าข้อมูลนิสิตไปพิจารณาและรายงานผล 
   โดยให้แสดงเหตุผลอย่างละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  ๒. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดของนิสิตแต่ละคนว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใด 
   อย่างละเอียด และให้รับรองว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาเมื่อใด 
  ๓. แจ้งกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้ระงับการพ้นสภาพของนิสิตไว้ก่อน 
  ๔. เมื่อด าเนินการแล้วให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง และให้เชิญอาจารย์ 
   ที่ปรึกษาเข้าร่วมชี้แจงด้วย 
 
  ๔.๒.๒ การขออนุมัติส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
   มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกินเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

   บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ การขออนุมัติส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกินเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เนื่องจาก 
นายเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ รหัสนิสิต ๕๔๘๑๐๒๓๐ นสิิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ เรียนนอกเวลาราชการ มีระยะเวลาการศึกษาเกิน ๖ ปีการศึกษา  
โดยมหาวิทยาลยอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาในการศึกษา ๖ ปีการศึกษา และ ๑ ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖.๒.๔ ระบุว่า “...ผทูี่ส าเร็จ
ปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาเอกใหใช้เวลาศึกษาภายใน ๕ ปการศึกษา ส าหรับนิสิต 
ภาคปกติ และภายใน ๗ ปการศึกษาส าหรับนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคปกติที่เรียนนอกเวลาราชการ  
ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเปนอยา่งยิ่งที่จะตองขยายเวลาเรียน ใหคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ
ขยายเวลาเรียนไดอีกไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา”  
   ทั้งนี ้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖.๒.๔ ไมส่อดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒.๓ ซึ่งระบุว่า “...ผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา” 
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   บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด”  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขออนุมัติส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก  
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกิน 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ให้เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาและ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อนเสนอคณะกรรมการ 
  การอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๓ การขอใช้ระบบประกันคุณภาพของสากลของ ABEST21  
   ในการประกันคุณภาพหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   ส าหรับผู้บริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอ ขอใช้ระบบประกันคุณภาพของสากลของ 
ABEST21  ในการประกันคุณภาพหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร โดยวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ได้ด าเนินการสมัครเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานหลักสูตร (Accreditation) ของ 
ABEST21 (The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st 
Century Organization) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรโดยจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้การรับรอง
มาตรฐานการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยระบบการรับรองคุณภาพ 
(Accreditation) ของ ABEST21 จะใช้แนวทางของไคเซน (Kaizen) โดยประกอบไปด้วย ๖ หมวด  
๒๖ มาตรฐาน และ ๑๔๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ๑. Internal Quality Assurance  
  มีมาตรฐานจ านวน ๓ มาตรฐาน และมีตัวชี้วัดจ านวน ๑๖ ตัวชี้วัด  
 ๒. Mission Statement  
  มีมาตรฐานจ านวน ๓ มาตรฐาน และมีตัวชี้วัดจ านวน ๑๔ ตัวชี้วัด  
 ๓. Education Programs 
  มีมาตรฐานจ านวน ๗ มาตรฐาน และมีตัวชี้วัดจ านวน ๔๖ ตัวชี้วัด  
 ๔. Students 
  มีมาตรฐานจ านวน ๖ มาตรฐาน และมีตัวชี้วัดจ านวน ๒๙ ตัวชี้วัด  
 ๕. Faculty 
  มีมาตรฐานจ านวน ๕ มาตรฐาน และมีตัวชี้วัดจ านวน ๒๗ ตัวชี้วัด  
 ๖. Educational Infrastructure  
  มีมาตรฐานจ านวน ๒ มาตรฐาน และมีตัวชี้วัดจ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด  
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 นอกจากนีส้ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ของไทยจะได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ABEST21 โดยให้ ABEST21 
พัฒนาการประเมินและคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลอีกด้วย 
 การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติของ ABEST21 
ดังกล่าว ได้มีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของ ABEST21 Accreditation  
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลของ ABEST21 Accreditation เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   
 ทั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ได้ผ่านกระบวนการ
เสนอแผนการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
และอยู่ในกระบวนการเสนอรายงานการประเมินตนเอง (Self-Check/Self-Evaluation Report (SCR)) 
และจะได้รับการตรวจเยี่ยม (On-Site Visit) จากคณะกรรมการ Peer Review Team (PRT) ในวันที่  
๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้  
 ในการนี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ขอใช้ระบบประกันคุณภาพ
ของสากลของ ABEST21 ประเทศญี่ปุ่น ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ-
มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร และขอรับการยกเว้นการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร เนื่องจากหลักสูตรจะต้องเข้ารับการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมิน 
การจัดการเรียนการสอน (On-Site Visit) โดยคณะกรรมการ Peer Review Team (PRT) ในวันที่  
๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. จดหมายแจ้งเรื่องการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน  
(On-Site Visit) 
 ๒. คู่มือการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ ABEST21 
 ๓. รูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (อยู่ในระหว่างด าเนินการปรับรูปแบบ
เพ่ือจัดส่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. การขอใช้ระบบประกันคุณภาพของสากลของ ABEST21 ในการประกันคุณภาพหลักสตูร  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ขอรับการยกเว้นการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอใช้ระบบประกันคุณภาพของสากลของ ABEST21  
  ในการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เห็นชอบขอรับการยกเว้นการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๓. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๔ การของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ 
    การพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวครบ ๕ ปี ในการปรับปรุงหลักสูตร  
แต่หลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ท าให้ไม่สามารถเปิดรับนิสิตได้ ซึ่งในปัจจุบันมีนิสิตที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ ๓๓ คน และจะดูแลนิสิตจนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
  และการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
  และการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อสังเกต ให้คณะฯ รีบด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๒.๕ การขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

   คณะแพทยศาสตร์เสนอการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้พิจารณาตามข้อสังเกตแล้ว 
ยังไม่มีความพร้อมในการเปิดหลักสูตรฯ ประกอบกับยังไม่มีนิสิตเข้ามาเรียนในหลักสูตรฯ นี้ คณะฯ 
จึงขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๖ การขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีผู้สนใจน้อยลง และต้นทุนการผลิตบัณฑิตไม่ถึงจุดคุ้มทุน 
คณะฯ จึงขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่  
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พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยปัจจุบันมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๑๒ คน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒๕ คน 
ซึ่งนิสิตทั้งหมดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ คงเหลือแต่การท างานนิพนธ์ให้แล้วเสร็จ โดยคาดว่านิสิตจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ทั้งหมด 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  งานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ชี้แจงรายละเอียดของนิสิตแต่ละคน ของทั้งสองหลักสูตร ว่าอยู่ขั้นตอนใด 
  และจะส าเร็จการศึกษาเมื่อใด 
 ๒. เมื่อด าเนินการแล้วให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
  ๔.๒.๗ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ 
    ความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๗ คน คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   ตามท่ีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ 
ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ งดรับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง  
เป็นระยะเวลา ๒ ปี หากมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ ก็ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดรับนิสิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
   บัดนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีความพร้อมในการเปิดรับนิสิตแล้ว จึงเสนอ 
การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๗ คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  



- ๓๑ - 

 คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๗ คน แล้ว 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ 
  ความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  จ านวน ๗ คน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ 
  ความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  จ านวน ๗ คน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๘ การขอหารือ กรณีหลักสูตรสาขาวิชาไม่สอดคล้องกับศาสตร์ของคณะฯ 
 

    ตามท่ี ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรสาขาวิชานี้ควรสอดคล้องกับศาสตร์ทางศึกษาศาสตร์ หรือเชื่อมโยง 
   กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษาหรือบริหารการศึกษา 
  ๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะขอก าหนด 
   ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในสาขาใด 
  ๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจบการศึกษาจาก 
   หลักสูตรนี้และมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตรอาจจะท าให้การจัดการการเรียนการสอนไม่เกิดความหลากหลาย 
  ๔. ขอให้หารือประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาวิชาการ 
 

   ฝ่ายเลขานุการจึงขอหารือสภาวิชาการ ตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น 
  



- ๓๒ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. สภาวิชาการเห็นควรให้เสนอหลักสูตรนี้ต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและ 
  ประกันคุณภาพการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป เนื่องจาก 
  เป็นหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
  สังคมแห่งชาติ ส าหรับแนวทางในการบูรณาการหลักสูตรกับศาสตร์อื่น ๆ  
  ให้ด าเนินการในรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไป 
 ๒. สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะ ให้สภามหาวิทยาลัยวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนของหลักสูตร 
  และหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 
 
 ๔.๓ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยบริหารรัฐกิจเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ ปัจจุบันทุกประเทศท่ัวโลกต่างมุ่ง 
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเมืองและการบริหารปกครอง อยู่ตลอดเวลา  
เพ่ือก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลาย ดังนั้น เพ่ือให้นโยบายการพัฒนา 
ประเทศบรรลุวัตถุประสงค์สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นบทบาท 
ส าคัญของภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรในภาครัฐจึงจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ขั้นสูงในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยก้าวทัน 
กับการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของโลกในอนาคต จึงได้ออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบ 
กับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเมืองและการบริหาร 
การปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ ๒.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๔๘ หน่วยกิต 
 วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๒ ขอให้ปรับภาษาที่ใช้ เป็น หลักสูตรใช้ภาษาไทย 
 ๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  เขียนกว้างไป และเนื้อหาไม่สมบูรณ์ในหน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๓-๔ “…รวมทั้งสามารถ 
  ชี้น าสังคมในฐานะนักวิชาการเพ่ือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมได้ การท าชนบท 
  ให้เป็นสังคมเมือง (Urbanization) ” 
 ๓. หมวดที่ ๒ ข้อ ๑ ขอให้ปรับแก้ปรัชญาของหลักสูตร โดยให้ต่อยอดองค์ความรู้  
  และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
 ๔. หมวดที่ ๒ ข้อ ๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้  
  และให้ก าหนดผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเอกกับระดับปริญญาโทให้แตกต่างกัน 
  ระดับปริญญาเอกให้แสดงถึงความลุ่มลึกมากกว่าระดับปริญญาโท 
 ๕. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
  ให้เพ่ิมหมายเหตุ กรณีเริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสาเหตุใด 
 ๖. ขอให้เพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
 ๗. ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๓  
  นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต เนื่องจากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมไม่ได้ระบุ 
  หมายเลขหน้า จึงขอให้เพ่ิมหมายเลขหน้า 
 ๘. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
  ๔.๓.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล 
คือ เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมเป็นระยะเวลา 
๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
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จงึมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 แผน ก แบบ ก ๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๓๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ   ๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 แบบ ๑.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๔๘ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๑.๒  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๗๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์ ๗๒ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ   ๓ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๙ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ   ๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที ่ 
๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้แยกเล่มหลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๑ รหัสหลักสูตรระดับปริญญาเอก ส านักงานคณะกรรมการ 
  การอุดมศึกษายังไม่ได้ออกรหัส ๑๔ หลักให้ จึงขอให้ตัดออกไปก่อน 
 ๓. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๒ ขอให้ปรับภาษาท่ีใช้ เป็น หลักสูตรใช้ภาษาไทย 
 ๔. หมวดที่ ๑ ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และให้ก าหนดผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเอกกับ 
  ระดับปริญญาโทให้แตกต่างกัน ระดับปริญญาเอกให้แสดงถึงความลุ่มลึกมากกว่า 
  ระดับปริญญาโท 
 ๕. ขอให้พิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้ เนื่องจากผลการเรียนรู้มีปฏิบัติการด้วย  
  ดังนั้น อาจจะต้องเพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 ๖. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
  ๔.๓.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ ประเทศไทยก าลัง 
อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และ 
จากรายงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าประชากรเด็ก สถานการณ์นี้ท าให้จ านวนและสัดส่วนประชากร
สูงอายุของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่ซับซ้อน นอกจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรแล้ว รัฐบาลมีการปฏิรูปและปรับนโยบายในการพัฒนาประเทศ
ภายใต้แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ กล่าวคือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรมและการวิจัย 
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศเพ่ือท าให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนต่อไป  
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โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น โดยเน้นการสร้างคนไทย ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย ใจ 
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการแบบองค์รวม
ที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ประกอบกับการที่รัฐบาลปฏิรูประบบสุขภาพ ประกอบกับรัฐบาลยังมี
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมทั้ง
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านผู้สูงอายุไว้เป็น ๑ ใน ๕ ยุทธศาสตร์หลักในการที่จะท าให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ 
มีคุณภาพชีวิตและมีหลักประกัน ท าให้มีความต้องการพยาบาลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนมากในปัจจุบันและต้องการการดูแลที่เฉพาะเจาะจง  
  นอกจากนั้นแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานการจัด
การศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลของสภาการพยาบาล และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ ๕ ปี จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิต
ทางด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการศาสตร์และศิลป์เชิงวิชาชีพและ 
มีความเป็นสากล เสริมสร้างให้นิสิตมีทักษะของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญขั้นสูง มีภาวะผู้น า สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ในการให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยทั้งรายบุคคล กลุ่มบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีศักยภาพสูงสุด
ตามความเหมาะสม 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ    ๒๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๓ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ  
  เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๒ ขอให้ปรับภาษาท่ีใช้ เป็น หลักสูตรใช้ภาษาไทย 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ 
   ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภาการพยาบาลก่อนเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ 
  และประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปิดการเรียนสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และผลิตบัณฑิต 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกท้ังนโยบายรัฐบาล 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0) จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ป ี
ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
 

 โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      ๙๖ หน่วยกิต 
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     ๑) วิชาเฉพาะด้าน     ๑๕ หน่วยกิต 
     ๒) วิชาบังคับ     ๕๗ หน่วยกิต 
     ๓) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๒๔ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และให้น าวัตถุประสงค์ของ 
  หลักสูตรในข้อที่ ๑ ปรับเป็นปรัชญาของหลักสูตร 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา 
    ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้  
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  ๑. ปรับแผนการเรียน จากเดิม เรียนปีการศึกษาละ ๒ ภาคการศึกษา 
เปลี่ยนเป็น ปีการศึกษาละ ๑ ภาคการศึกษา เนื่องจากต้องการปรับการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาให้
สอดคล้องกับผู้เรียนที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. ปรับแก้หมวด ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จากเดิม เรียนปีการศึกษาละ ๒ ภาคการศึกษา เปลี่ยนเป็น  
ปีการศึกษาละ ๑ ภาคการศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๖  
    คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

  คณะเภสัชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. เพ่ิมรายวิชา ๗๙๔๖๙๑ สหกิจศึกษา ๑ และรายวิชา ๗๙๔๖๙๒  
สหกิจศึกษา ๒ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (Clerkships)  
ในส่วนของปฏิบัติงานเลือก ทั้ง ๓ กลุ่ม สาขาวิชาเน้น เพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้มากขึ้น ตลอดจนเป็นการบูรณาการ องค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ สามารถฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพได้
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในสภาวการณ์ท างานที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ
ของแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
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  ๒. ปรับเงื่อนไขรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ การฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ (Clerkships) โดยเพิ่มเงื่อนไขให้นิสิตที่เลือกการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริบาล
ทางเภสัชกรรมสามารถเลือกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ เพ่ือให้นิสิต
เลือกปฏิบัติงานวิชาชีพได้หลากหลายยิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ เมื่อวันอังคารที่  
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที ่๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
 ฉบับปี ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๖  
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
    ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. ปรับแก้รหัสวิชา ๖๗๗๑๔๖๕๙ กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็น ๖๗๗๑๔๔๕๙ ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ 
  ๒. ปรับแก้รหัสวิชา ๖๗๗๓๔๕๕๕๙ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
เป็น ๖๗๗๓๔๖๕๙ ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ 
  ๓. ปรับแก้รหัสวิชา ๖๗๗๓๔๘๕๙  การบริหารระบบสวัสดิการท้องถิ่น เป็น 
๖๗๗๓๔๗๕๙ ให้ถูกต้องสอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์  
  ๔. ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชา ๖๗๗๓๐๕๕๙ การจัดการเมืองและ
ชนบท City and Rural Management เป็น Urban and Regional Planning เนื่องจากความผิดพลาด
ในการพิมพ์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  
รายละเอียด ดังนี้  
  ๑. รายวิชา ๘๘๕๓๘๑๕๙ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล ๑ เพ่ือให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีได้เรียนและสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพระดับต้น 
  ๒. รายวิชา ๘๘๕๔๘๑๕๙ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล ๒ เพ่ือให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีได้เรียนและสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพระดับกลาง 
  ๓. รายวิชา ๘๘๕๑๐๕๕๙ ฉลาดรู้เนื้อหาดิจิทัล เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้
เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๔. รายวิชา ๘๘๕๒๐๔๕๙ การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๕. รายวิชา ๘๘๕๓๗๑๕๙ ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ เพ่ือให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๖. รายวิชา ๘๘๕๑๐๖๕๙ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
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  ๗. รายวิชา ๘๘๕๒๘๑๕๙ เศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าออนไลน์ เพ่ือให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๘. รายวิชา ๘๘๕๔๘๒๕๙ ธุรกิจเกิดใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ  
เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยมีข้อสังเกต รายวิชา ๘๘๕๑๐๕๕๙ ฉลาดรู้เนื้อหาดิจิทัล ชื่อวิชาภาษาไทย 
  และภาษาอังกฤษยังไม่สอดคล้องกัน ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. รายวิชา ๘๘๕๓๘๑๕๙ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล ๑ เพ่ือให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีได้เรียนและสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพระดับต้น 
  ๒. รายวิชา ๘๘๕๔๘๑๕๙ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล ๒ เพ่ือให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีได้เรียนและสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพระดับกลาง 
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  ๓. รายวิชา ๘๘๕๑๐๕๕๙ ฉลาดรู้เนื้อหาดิจิทัล  เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรี
ได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๔. รายวิชา ๘๘๕๒๐๔๕๙ การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๕. รายวิชา ๘๘๕๓๗๑๕๙ ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ เพ่ือให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๖. รายวิชา ๘๘๕๑๐๖๕๙ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๗. รายวิชา ๘๘๕๒๘๑๕๙ เศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าออนไลน์ เพ่ือให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  ๘. รายวิชา ๘๘๕๔๘๒๕๙ ธุรกิจเกิดใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ  
เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้เรียนเนื้อหาที่ทันสมัย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยับูรพา 
 (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยมีข้อสังเกต รายวิชา ๘๘๕๑๐๕๕๙ ฉลาดรู้เนื้อหาดิจิทัล ชื่อวิชาภาษาไทย 
  และภาษาอังกฤษยังไม่สอดคล้องกัน ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ 
โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑๓ นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค 
  ล าดับที่ ๑๔ นายนพพล วีระนพนันท์ 
  ล าดับที่ ๑๕ นายศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ 
  เนื่องจากทางภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติส าหรับ 
การเป็นอาจารย์ผู้สอน และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ เพิ่มมากขึ้น
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตัดล าดับที่ ๕  
นายณัฐวัฒน์  กฤตยานวัช ออก เนื่องจากมีผลงานทางวิชาการไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
    มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๕ จาก นายประวิทย์ บุญม ีเป็น นางสาวณัฐพร ภักด ีเนื่องจาก  
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นายประวิทย์ บุญม ีย้ายไปประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
    มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ล าดับที ่๓ จาก นางวรลักษณ ์วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ เป็น นายประจักษ์  จิตเงินมะดัน  
เนื่องจาก นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ ลาออก 
  ล าดับที่ ๖ เพ่ิม นายประวิทย์  บุญม ี
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
    ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
    (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในแขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ล าดับที่ ๓ จากนายกังวาฬ ฟองแก้ว  
เป็น นายวรธรรม พงษ์สีชมพู เนื่องจากปรับ นายกังวาฬ ฟองแก้ว ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
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 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ การบริหารความเสี่ยงทางด้านการศึกษา 
 

  ตามท่ีได้มีส่วนงานต่าง ๆ ไดเ้สนอขอขยายเวลาเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มาอย่างต่อเนื่อง นั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบริหารความเสี่ยงทางด้าน
การศึกษา เพ่ือหาทางแก้ปัญหานิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยส ารวจจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
   ที่จะมีระยะเวลาในการศึกษาเกินก าหนด 
  ๒. มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) 
   และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อที่ประชุมครั้งถัดไป 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น. 
 

                  
(นางเสริมศรี  สามารถกิจ)             (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน       ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
  ผู้จดรายงานการประชุม                       ผู้จดรายงานการประชุม 
 

   
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 

             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


