รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
-------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

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

-๒๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๕. นางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๑๖. นางเสริมศรี สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๔. ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี พิจิตบันดาล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา
๕. ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
๖. ดร.ชิตพล ชัยมะดัน
๗. ดร.ลือชัย วงษ์ทอง
๘. ดร.กิจฐเชต ไกรวาส
๙. นายพรเทพ นามกร
๑๐. ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ บุญโล่ง
๑๒. อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
๑๓. ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี
๑๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

-๓๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๑๕.
๑๖.

นางสาววัชรี กาจัดโศรก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
ดร.คมสัน ตรีไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์
ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา
ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณา การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วมีมติ ดังนี้

-๔๑. ให้คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ นาข้อมูลนิสิตไปพิจารณาและรายงานผล
โดยให้แสดงเหตุผลอย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
๒. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดของนิสิตแต่ละคนว่าดาเนินการถึงขั้นตอนใด
อย่างละเอียด และให้รับรองว่านิสิตจะสาเร็จการศึกษาเมื่อใด
๓. แจ้งกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้ระงับการพ้นสภาพของนิสิตไว้ก่อน
๔. เมื่อดาเนินการแล้วให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง และให้เชิญอาจารย์
ที่ปรึกษาเข้าร่วมชี้แจงด้วย
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้ดาเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอการขอขยาย
เวลาเรียนของนิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน ๒๖ คน โดยแสดงเหตุผลอย่าง
ละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ซึง่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๖.๒.๔ ระบุว่า “...ผูที่สาเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาเอกใหใช้เวลาศึกษา
ภายใน ๕ ปการศึกษา สาหรับนิสิตภาคปกติ และภายใน ๗ ปการศึกษาสาหรับนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิต
ภาคปกติที่เรียนนอกเวลาราชการ ในกรณีที่มีเหตุผลจาเปนอย่างยิง่ ที่จะตองขยายเวลาเรียน
ใหคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนไดอีกไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา”
โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๖.๒.๔ ไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒.๓ ซึ่งระบุว่า “...ผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา”
บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้
หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด”
ฝ่ายวิชาการได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเพื่อทบทวนจานวน
ภาคการศึกษาทีน่ ิสิตแต่ละคนจะขอขยายเวลาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
๒. มอบให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจติดต่อนิสิตเพื่อสอบถามความต้องการในการศึกษาต่อ
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปข้อมูลให้ละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการทา
ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตแต่ละคน

-๕๓.๒ การขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณา การขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน
วิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ ดังนี้
๑. ให้ชี้แจงรายละเอียดของนิสิตแต่ละคน ของทั้งสองหลักสูตร ว่าอยู่ขั้นตอนใด
และจะสาเร็จการศึกษาเมื่อใด
๒. เมื่อดาเนินการแล้วให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอการขอยกเลิกหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องด้วยมีผู้ต้องการเข้าเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยทางคณะฯ ได้ทาการงดรับนิสิตในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
ปัจจุบันมีนิสิตคงเหลือในหลักสูตรจานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน โดยทั้งหมดได้ผ่านการเรียนรายวิชาครบถ้วนแล้ว
คงเหลือแต่การทางานนิพนธ์ ซึ่งจากความคืบหน้าในการทางานนิพนธ์ของนิสิตคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรคาดว่าจะมีนิสิตสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๘ คน และ
สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๒ คน และมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถ
สาเร็จการศึกษาได้ก่อนพ้นสภาพ จานวน ๒ คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
สาหรับแนวปฏิบัติหลังการปิดหลักสูตรนั้น คณะฯ จะยังคงมอบหมายให้ประธานหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา ดูแลนิสิตที่
คงเหลืออยู่ไปจบกว่านิสิตทั้งหมดจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพ
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา การขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบหลักสูตรจนกว่านิสิตคนสุดท้าย
จะสาเร็จการศึกษา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๖๓.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ ดังนี้
๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๒ ขอให้ปรับภาษาที่ใช้ เป็น หลักสูตรใช้ภาษาไทย
๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เขียนกว้างไป และเนื้อหาไม่สมบูรณ์ในหน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๓-๔ “…รวมทั้งสามารถ
ชี้นาสังคมในฐานะนักวิชาการเพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมได้ การทาชนบท
ให้เป็นสังคมเมือง (Urbanization) ”
๓. หมวดที่ ๒ ข้อ ๑ ขอให้ปรับแก้ปรัชญาของหลักสูตร โดยให้ต่อยอดองค์ความรู้
และสร้างองค์ความรู้ใหม่
๔. หมวดที่ ๒ ข้อ ๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
และให้กาหนดผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเอกกับระดับปริญญาโทให้แตกต่างกัน
ระดับปริญญาเอกให้แสดงถึงความลุ่มลึกมากกว่าระดับปริญญาโท
๕. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ให้เพิ่มหมายเหตุ กรณีเริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสาเหตุใด
๖. ขอให้เพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
๗. ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๓
นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต เนื่องจากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมไม่ได้ระบุ
หมายเลขหน้า จึงขอให้เพิ่มหมายเลขหน้า
๘. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ
ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกต่างมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเมืองและ
การบริหารปกครอง อยู่ตลอดเวลา เพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
หลากหลาย ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการพัฒนาประเทศบรรลุวัตถุประสงค์สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นบทบาทสาคัญของภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรในภาครัฐจึงจาเป็นต้อง
อาศัยองค์ความรู้ขั้นสูงในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของโลก
ในอนาคต จึงได้ออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเนื่องจาก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี การเมืองและการบริหารการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้มีความจาเป็นต้องปรับปรุง
หลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตร
ทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี

-๗โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
วิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร บรรทัดที่ ๑ เป็น “หลักสูตรนี้มุ่งผลิต
ดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางวิชาการและวิจัย สามารถต่อยอดองค์ความรู้และ
สร้างองค์ความรู้...”
๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
๑.๓ ตาราง ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ให้เพิ่มแถวและระบุจานวนนิสิตคงค้างในแต่ละปีไว้ในวงเล็บ
และเพิ่มหมายเหตุด้านล่างตารางด้วย
๑.๔ รายวิชา ๓๕๑๘๒๗๖๑ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
ให้ปรับชื่อวิชาเป็น “สัมนารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย”
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๘๓.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้แยกเล่มหลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลักสูตรระดับปริญญาโท
๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๑ รหัสหลักสูตรระดับปริญญาเอก สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษายังไม่ได้ออกรหัส ๑๔ หลักให้ จึงขอให้ตัดออกไปก่อน
๓. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๒ ขอให้ปรับภาษาที่ใช้ เป็น หลักสูตรใช้ภาษาไทย
๔. หมวดที่ ๑ ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และให้กาหนดผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเอกกับ
ระดับปริญญาโทให้แตกต่างกัน ระดับปริญญาเอกให้แสดงถึงความลุ่มลึกมากกว่า
ระดับปริญญาโท
๕. ขอให้พิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้ เนื่องจากผลการเรียนรู้มีปฏิบัติการด้วย
ดังนั้น อาจจะต้องเพิ่มผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
๖. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ
เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปิดสอน
มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ
รอบระยะเวลา ๕ ปี
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
แบบ ๑.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๔๘ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๗๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๗๒ หน่วยกิต

-๙แบบ ๒.๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๙ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๕ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่
๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ข้อ ๑ ให้มีความลุ่มลึก
เหมาะสมกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๑๐ ๓.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้แยกเล่มหลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลักสูตรระดับปริญญาโท
๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๑ รหัสหลักสูตรระดับปริญญาเอก สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษายังไม่ได้ออกรหัส ๑๔ หลักให้ จึงขอให้ตัดออกไปก่อน
๓. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๒ ขอให้ปรับภาษาที่ใช้ เป็น หลักสูตรใช้ภาษาไทย
๔. หมวดที่ ๑ ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และให้กาหนดผลการเรียนรู้ระดับปริญญาเอกกับ
ระดับปริญญาโทให้แตกต่างกัน ระดับปริญญาเอกให้แสดงถึงความลุ่มลึกมากกว่า
ระดับปริญญาโท
๕. ขอให้พิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้ เนื่องจากผลการเรียนรู้มีปฏิบัติการด้วย
ดังนั้น อาจจะต้องเพิ่มผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
๖. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ
เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้ปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก ๑
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก ๒
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)

- ๑๑ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ
ถอนวาระ เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๔ นายอนุชา อชิรเสนา ผลงานยังไม่ได้ตีพิมพ์
ซึง่ ปัจจุบันผลงานของนายอนุชา อชิรเสนา ก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ จากนายอนุชา อชิรเสนา เป็น นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช แทน รายละเอียดในการขอ
เปลี่ย นแปลงผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
ฉบับปี ๒๕๕๙ มีดังนี้
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวอชิรญา ภู่พงศกร เป็น นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
เนื่องจากนางสาวอชิรญา ภู่พงศกร ลาออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ เป็น นางสาวภัทรมน สาตรักษ์
เนื่องจากนางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ ลาออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

- ๑๒ หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๓๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๓.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แล้วที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. เนื่องจากเป็นตาแหน่งศาสตราจารย์จึงควรดาเนินการให้งานวิจยั ตีพิมพ์เรียบร้อยก่อน
ก่อนดาเนินการให้สภาวิชาการพิจารณา
๒. ดาเนินการตรวจสอบการเผยแพร่ตาราให้กว้างขวาง
๓. เมื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะให้นาเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
บัดนี้ ผู้ขอกาหนดตาแหน่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว กองบริการการศึกษา
จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต เพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑๓ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๑๒๓๖-๒๕๕๙ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๘ เดือน
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) ๒๕๕๑
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
๒๕๔๕
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) ๒๕๓๘

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต และนิภา นภาเศรษฐ์. (๒๕๕๙). การดาเนินงานพัฒนาชุมชนของ
ชุมชนบ้านน้าใส ตาบลทุ่งเบญจา อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. วารสารการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม, ๑๒(๒), ๑๘๒-๑๙๗.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
เรื่องที่ ๒ ศิวัสสา จันโท และพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต. (๒๕๖๐). รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น,
๑๑(๔), ๒๐๓-๒๑๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๓ ประภัสสร เจริญนาม และพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต. (๒๕๖๑). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิพล
การดาเนินงานของโรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ ๓-๖. วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๖(๕๑), ๓๑๖-๓๔๑.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐

- ๑๔ ตารา จานวน ๑ เล่ม ได้แก่
เรื่องที่ ๑ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต. (๒๕๖๑). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จากัด.
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อน
นามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้ และจัดพิมพ์ใหม่เพิ่มเติมตามคาแนะนาของมติ
สภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นด้วยวิธีการขายผ่านบริษัททริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จากัด)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
(ประเมินผลการสอน วิชา ๓๖๐๕๑๖๖๐ การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แล้วเห็นว่า
นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๕ ๓.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแล้ว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๓ และเรื่องที่ ๔ ไม่มีเลขหน้า
จึงขอให้ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์ของ
Proceedings เพิ่มเติม และให้ระบุเลขหน้าใน Proceedings ด้วย
๒. เมื่อดาเนินการตามข้อสังเกตแล้วให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
บัดนี้ ผู้ขอกาหนดตาแหน่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว กองบริการการศึกษา
จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของนายวีรพร พงศ์ติณบุตร เพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นายวีรพร พงศ์ติณบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๑๐๐๘-๒๕๕๕ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว 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 จานวน 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
เรื่องที่ ๒ Limwibul, V., Rungamornrat, J. & Phongtinnaboot, W. (2016). Analysis for
generalized T-stresses of cracks in 3D piezoelectric media under various crackface 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

- ๑๖ 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 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินการสอน วิชา ๕๐๕๔๔๗ การออกแบบคอนกรีตอัดแรง) แล้วเห็นว่า
นายวีรพร พงศ์ติณบุตร เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ นายวีรพร พงศ์ติณบุตร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยให้เพิ่มรายละเอียดในผลงานเรื่องที่ ๓-๔ โดยให้แนบ URL ที่เผยแพร่เอกสาร
และแผ่น CD เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๗ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๓๔๒ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๑๐ เดือน
คุณวุฒิ
ร.ด. (รัฐศาสตร์)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
วท.บ. (วนศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๓๒
๒๕๒๖
๒๕๒๓

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Bhothisawang, P. (2018). Factors influencing voters to local administration
election in Pattalung Province, Thailand. Asian Political Science Review, 2(1), 1-17
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Ingenta connect
(http://www.ingentaconnect.com))
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ ไพฑูรย์ โพธิสว่าง และวิเชียร ตันศิริคงคล. (๒๕๖๐). ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการผู้นาทาง
การเมืองแบบมีอานาจเต็มของสังคมไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย,
๙(๓), ๗๓-๑๐๘.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๙๐

- ๑๘ เรื่องที่ ๓ Bhothisawang, P. (2016). The vote of election for political leader in Thailand.
In Proceedings of GAI International Academic Conferences Proceedings
(pp. 334-343).USA: Global Academic Institute.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๔ พัชราภรณ์ ศิริพงษ์ และไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (๒๕๕๙). ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๘ จังหวัดชลบุรี. วารสารราชนครินทร์,
๑๓(๓๐), ๑๘๑-๑๙๒.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
หนังสือ จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (๒๕๖๑). ยุทธศาสตร์การพัฒนาชมชนท้องถิ่น: แนวคิด ทฤษฎี และ
การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๒ ชลบุรี: ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. (๒๘๘ หน้า) ISBN: 978-616-455-712-3 (eBook)
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ ไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (๒๕๖๑). หลักการเมืองเปรียบเทียบ: แนวคิด ทฤษฎี อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ชลบุรี: ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. (๓๗๓ หน้า) ISBN: 978-616-455-709-3 (eBook)
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๓ ไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (๒๕๖๑). การเลือกตั้งผู้นาและผู้แทน. พิมพ์ครั้งที่ ๒ ชลบุรี: ฝ่ายนวัตกรรม
การเรียนการสอน สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (๒๙๗ หน้า) ISBN: 978-616-455713-0 (eBook)
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑

- ๑๙ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง (ประเมินการสอน
วิชา ๖๗๒๒๒๑ กลุ่มผลประโยชน์พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง) แล้วเห็นว่า นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายยอดยิ่ง ธนทวี
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายยอดยิ่ง ธนทวี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๔๔๐ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑ เดือน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Management)
M.S.M. (Management)
วศ.บ. (ไฟฟ้า)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๓
๒๕๔๓
๒๕๓๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ
University of Bath, U.K.
Purdue University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๒๐ เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Thanatawee, Y. (2016). The non-linear impact of share repurchases on liquidity:
The case of listed companies in Thailand. Asian Journal of Business and
Accounting, 9(1), 1-29.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ Thanatawee, Y. (2016). Institutional ownership and firm value in Thailand.
Asian Journal of Business and Accounting, 7(2), 1-22.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายยอดยิ่ง ธนทวี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายยอดยิ่ง ธนทวี (เอกสารคาสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๔๕๑๕๐๑๕๙ การจัดการการเงิน) แล้วเห็นว่า นายยอดยิ่ง ธนทวี เป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายยอดยิ่ง ธนทวี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายยอดยิ่ง ธนทวี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายยอดยิ่ง ธนทวี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๑ ๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายธนวัฒน์ พิมลจินดา
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
นายธนวัฒน์ พิมลจินดา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๐๒๖ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๖ เดือน
คุณวุฒิ
ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๑
๒๕๔๗
๒๕๔๓

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Pimoljinda, T., & Siriprasertchok, R. (2018). SMEs development and ASEAN
economic integration: An analysis of Singapore and Malaysia. Pertanika Journal
of Social Sciences & Humanities, 26(1), 507-518.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๒ Pimoljinda, T., & Siriprasertchok, R. (2017). Failure of public participation for
sustainable development: A case study of a NGO’s development projects in
Chonburi province. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(3), 331-336.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
หนังสือ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ธนวัฒน์ พิมลจินดา. (๒๕๖๑). นโยบายในโลกอนาคต: ความเชื่อมโยงในทางปฏิบัติ ช่องว่าง
ในทางทฤษฎี. กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด. (๑๘๒ หน้า) ISBN ๙๗๘-๖๑๖๔๕๕-๓๓๗-๘

- ๒๒ (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายธนวัฒน์ พิมลจินดา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายธนวัฒน์ พิมลจินดา (เอกสารคาสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๓๖๐๕๑๗๖๐ นโยบายสาธารณะ) แล้วเห็นว่า นายธนวัฒน์ พิมลจินดา เป็นผู้มี
ความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายธนวัฒน์ พิมลจินดา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายธนวัฒน์ พิมลจินดา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายธนวัฒน์ พิมลจินดา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายแพทย์ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นายแพทย์ยศศักดิ์ สกุลไชยกร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๓๗๐-๒๕๔๙ สังกัด สานักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๙ เดือน

- ๒๓ คุณวุฒิ
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
พ.บ. (แพทยศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๓
๒๕๔๗

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
แพทยสภา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ยศศักดิ์ สกุลไชยกร และอนุเทพ บูรมิ. (๒๕๕๘). Open Retropubic Radical
Prostatectomy ยังมีบทบาทในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากอยู่หรือไม่. รามาธิบดีเวชสาร,
๓๘(๔), ๒๕๓-๒๖๓.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ยศศักดิ์ สกุลไชยกร, วารุณี มีหลาย และ จุไรรัตน์ วัชรอาสน์. (๒๕๖๐). ภาวะพร่องฮอร์โมน
เพศชายในชายสูงวัยหรือชายวัยทอง. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ๑๑
(พิเศษ, ก.ค.–ธ.ค. ๒๕๖๐), ๓๓-๔๒.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายแพทย์ยศศักดิ์ สกุลไชยกร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายแพทย์ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
(เอกสารประกอบการสอนวิชา ๕๙๐๕๐๒ ศัลยศาสตร์ ๓ วิชา ๕๘๐๓๑๘ การประยุกต์ความรู้พื้นฐาน
ทางการแพทย์สู่คลินิก วิชา ๓๙๒๓๓๕ เภสัชวิทยาทางการแพทย์ ๒ วิชา ๕๗๐๓๐๑ พื้นฐานทางคลินิกและ
เวชจริยศาสตร์ วิชา ๖๕๒๒๐๔ เวชศาสตร์ทั่วไป และประเมินผลการสอน วิชา ๕๙๐๕๐๒ ศัลยศาสตร์ ๓)
แล้วเห็นว่า นายแพทย์ยศศักดิ์ สกุลไชยกร เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายแพทย์ยศศักดิ์ สกุลไชยกร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์

- ๒๔ ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ของ นายแพทย์ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ของ นายแพทย์ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี

นางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป (นามสุกลเดิม วาณิชวัฒนเดชา) พนักงาน
มหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๑๐๑๔-๒๕๕๕ สังกัด ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี โดยวิธีปกติ
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑๐ เดือน
คุณวุฒิ
ปร.ด. (ชีวเคมี)
วท.บ. (ชีววิทยา)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๕
๒๕๔๘

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Iawsipo, P., Srisook, E., Ponglikitmongkol, P., Somwang, T. & Singaed, O. (2018).
Cytotoxic effects of Etlingera pavieana rhizome on various cancer cells and
identification of a potential anti-tumor component. J. Food Biochem., 1-9. Doi:
10.1111/jfbc.12540
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐

- ๒๕ เรื่องที่ ๒ Sueakham, T., Chantaramanee, C. & Iawsipo, P. (2018). Anti-proliferative effect of
Thai watermelon leaf extracts on cervical and breast cancer cells. NU.
International Journal of Science, 15(1), 89-95.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
เรื่องที่ ๓ ผาณตา เอี้ยวซิโป, แวววลี โชคแสวงการ, ชฎาพร พรมแดน และพิมพ์หทัย นิลเกษม. (๒๐๑๗).
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบตีนเป็ดน้าและใบตีนเป็ดทราย.
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๒(ฉบับพิเศษ), ๑๒๙-๑๔๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๕
เรื่องที่ ๔ Wanichwatanadecha, P., Srisook, E., Ponglikitmongkol, M., Somwang, T. &
Singaed, O. (2016). Anti-cancer effect of Etlingera pavieana rhizome extracts.
In Proceedings of The 6th International Conference on Natural Products for
Health and Beauty (NATPRO6) (pp. 274-278). Khon Kaen: Khon Kaen University.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๑๖๓๖๑ หลักพันธุวิศวกรรม) แล้วเห็นว่า
นางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๖ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางจุฑาพร เนียมวงษ์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถิติ

นางจุฑาพร เนียมวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๘๐๘-๒๕๕๓ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘ ปี ๗ เดือน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Statistics)
วท.ม. (ชีวสถิติ)
วท.บ. (สถิติ)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๑
๒๕๔๓
๒๕๓๘

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Newcastle University, United Kingdom
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Saethow, P. & Naemvonk, J. (2014). Modified Anderson-Darling test based on the
likelihood ratio for skewed distributions. In Proceedings of the International
Conference on Applied Statistics 2014 (pp. 27-34). Khon Kaen, Thailand.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๒ จุฑาพร เนียมวงษ์ และธนกฤต เตยานุรักษ์. (๒๕๕๘). การประมาณค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซโอโซน
เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย”
ครั้งที่ ๗ (MA-P-010 หน้า ๑-๘). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
เรื่องที่ ๓ ธณัชช์ศักยภ์ ทรงธรรมบวร และจุฑาพร เนียมวงษ์. (๒๕๖๑). การทดสอบภาวะสารูปดีแบบ
อัตราส่วนล๊อกภาวะน่าจะเป็นที่ปรับปรุง สาหรับการทดสอบการแจกแจงปรกติ.
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๓(๑), ๔๐๔-๔๑๔.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐

- ๒๗ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางจุฑาพร เนียมวงษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางจุฑาพร เนียมวงษ์ (เอกสารประกอบ
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๑๒๕๐๑๕๙ สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา) แล้ว
เห็นว่า นางจุฑาพร เนียมวงษ์ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางจุฑาพร เนียมวงษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถิติ ของ นางจุฑาพร เนียมวงษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถิติ ของ นางจุฑาพร เนียมวงษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางระพีพร ศรีจาปา
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นางระพีพร ศรีจาปา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๑๒๐๐ สังกัด สานักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีเทียบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เคยดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เคยดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิธีเทียบ)
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี

- ๒๘ คุณวุฒิ
Ph.D. (International Business)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๕

M.B.A. (Business Administration) ๒๕๓๘
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
๒๕๓๑

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Asian Institute of Technology (AIT)
ประเทศไทย
Cleveland State University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
บทความทางวิชาการ จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Srijumpa, R. & Speece, M. (2003). Customers and technology in service
encounter: satisfaction with brokerage services in Thailand. In Proceedings of the
2003 AMA Summer Marketing Educators’ Conference. (pp. 5-24). Chicaco:
American Marketing Association.
ผลการพิจารณา อยู่ในเกณฑ์
เรื่องที่ ๒ Speece, M. & Srijumpa, R. (2002). Touch still the ticket in developing areas.
Marketing News, 36(9), 39-39.
ผลการพิจารณา อยู่ในเกณฑ์
ข้อสังเกต เป็นบทความในหนังสือพิมพ์ ไม่มีการอ้างอิงทางวิชาการ และรูปแบบไม่เป็นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
เรื่องที่ ๓ เอกสารประกอบการสอน วิชา BUS ๔๙๑ การจัดการเชิงกลยุทธ์
(STRATEGIC MANAGEMENT)
ผลการพิจารณา อยู่ในเกณฑ์
ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพิ่มเติมในการขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการครั้งนี้
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Srijumpa, R. (2013). What Beyond Marketing 3.0 The 4 Ss Marketing Mix Strategy
For Sustainability. Journal of Global Business Review, 15(1), 1-12.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ กุลรดา พุทธผล และรพีพร ศรีจาปา. (๒๕๖๐) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในตราสินค้า
ของธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์. ใน รายงานบทความวิชาการ
และงานวิจัยการสัมมนาวิชาการ และเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (หน้า ๕๐-๖๕).
ชลบุร:ี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐

- ๒๙ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางระพีพร ศรีจาปา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยวิธีเทียบ
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางระพีพร ศรีจาปา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางระพีพร ศรีจาปา โดยวิธีเทียบ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางระพีพร ศรีจาปา โดยวิธีเทียบ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวเปขณางค์ ยอดมณี
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวเปขณางค์ ยอดมณี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๔๗๒ สังกัด สานักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์ขอกาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑ เดือน
คุณวุฒิ
ปร.ด. (การจัดการเพื่อการพัฒนา)
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยชุมชน)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๘
๒๕๕๑
๒๕๔๗

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่

- ๓๐ เรื่องที่ ๑ Yodmanee, P. (2017). The Relationship between Employee’s Organizational
Commitment and Organizational Performance in the Industrial Corporations,
Chonburi Province. Journal of AL-NUR, 12(23), 135-145.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ เปขณางค์ ยอดมณี. (๒๕๖๐). การประเมินผลการดาเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่
การปฏิบัติ. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, ๗(๑๔), ๑๔๑-๑๔๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวเปขณางค์ ยอดมณี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวเปขณางค์ ยอดมณี (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๙๕๑๑๔๒๕๙ Work and Organization in theory and
Practice) แล้วเห็นว่า นางสาวเปขณางค์ ยอดมณี เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวเปขณางค์ ยอดมณี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวเปขณางค์ ยอดมณี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวเปขณางค์ ยอดมณี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๓๑ ๔.๑.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสมคิด อินเทพ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
นายสมคิด อินเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๒๒๒-๒๕๔๖ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๕ ปี
คุณวุฒิ
Ph.D. (Applied Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๓
๒๕๔๖
๒๕๔๓

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University of Strathclyde, UK.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Kaewkhao, A. & Intep, S. (2013). End behavior analysis for solutions of limit at
infinity. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 89(1), 89-94.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๒ อนุเทพ เทพปัน, สมยศ พลับเที่ยง และสมคิด อินเทพ. (๒๕๕๗). จุดตรึงสาหรับการส่งหลายค่า
0
แบบวนบนรูปทั่วไปของฟังก์ชันอิงระยะทาง  ภายใต้ปริภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์.
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๙(ฉบับพิเศษ), ๔๔๑-๔๔๖.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Intep, S. (2018). A review of bracketing methods for finding zeros of
nonlinear functions. Applied Mathematical Sciences, 12(3), 137-146.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

- ๓๒ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายสมคิด อินเทพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายสมคิด อินเทพ (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินการสอน วิชา ๓๐๒๑๒๒๕๙ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๒) แล้วเห็นว่า นายสมคิด อินเทพ เป็นผู้มี
ความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายสมคิด อินเทพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายสมคิด อินเทพ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายสมคิด อินเทพ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสิริพิมพ์ ชูปาน
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

นางสาวสิริพิมพ์ ชูปาน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๓๒๒-๒๕๔๘ สังกัด สานักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑ เดือน
คุณวุฒิ
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๕
๒๕๔๐

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๓๓ เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สิริพิมพ์ ชูปาน, อารีรัตน์ ขาอยู่, ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ และดวงใจ วัฒนสินธุ์. (๒๕๖๐).
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕(๔), ๑-๑๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สิริพิมพ์ ชูปาน. (๒๕๖๑). พยาบาลวิชาชีพ Generation Y: ความท้าทายสาหรับผู้บริหาร
การพยาบาล. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, ๒๘(๑), ๑-๑๒.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวสิริพิมพ์ ชูปาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวสิริพิมพ์ ชูปาน (เอกสารประกอบ
การสอนวิชา ๑๐๗๒๐๙๕๙ การพยาบาลพื้นฐาน ๒ วิชา ๑๐๗๒๐๒๕๙ พยาธิสรีรวิทยาสาหรับการ
พยาบาล และประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๗๒๐๙๕๙ การพยาบาลพื้นฐาน ๒) แล้วเห็นว่า
นางสาวสิริพิมพ์ ชูปาน เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวสิริพิมพ์ ชูปาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวสิริพิมพ์ ชูปาน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๓๔ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวสิริพิมพ์ ชูปาน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๑๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี

นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา ข้าราชการฯ ตาแหน่งอาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง
๐๕๔๒ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๐ ปี ๕ เดือน
คุณวุฒิ
Doutoramentos (Quimica)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๙
๒๕๔๑
๒๕๓๘

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Universidade do Porto, Portugal.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Suwattanamala, A., Bandis, N., Tedsree, K. & Issro, C. (2017). Synthesis,
characterization and adsorption properties of Fe3O4 /MWCNT magnetic
nanocomposites. Materials Today: Proceedings, 4(5), 6567-6575.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
เรื่องที่ ๒ Kaorat, D., Thipyapong, K. & Suwattanamala, A. (2018). Comparative density
functional theory study on Co (III), Ni (II), Zn (II) organometallic complexes and
their UV-Vis absorption spectra in dicholoromethane solvent. NU. International
Journal of Science, 15(1), 96-106.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๕

- ๓๕ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่า
สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี โดยวิธีปกติ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินการสอน วิชา ๓๐๓๓๓๒ เคมีฟิสิกัลป์ ๓) แล้วเห็นว่า นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี ของ นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี ของ นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๑๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางพรรณพิลาศ กุลดิลก
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางพรรณพิลาศ กุลดิลก พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๙๕๙ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๒ เดือน
คุณวุฒิ
นศ.ม. (สื่อสารการตลาด)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ว.บ. (ประชาสัมพันธ์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๔
๒๕๔๙
๒๕๔๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

- ๓๖ กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ พรรณพิลาศ กุลดิลก. (๒๕๕๙). อิทธิพลของบล็อกเกอร์ต่อการสี่สารการตลาด. ใน การประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๕๙ เรื่องการวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคม
ฐานความรู้ (หน้า ๕๕๒-๕๖๐). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ พรรณพิลาศ กุลดิลก. (๒๕๖๐). การขับเคลื่อนสังคมผ่านสื่อใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์.
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕(๔๙), ๕๙-๗๗.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางพรรณพิลาศ กุลดิลก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางพรรณพิลาศ กุลดิลก (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินการสอน วิชา ๒๐๔๔๗๒ กลยุทธ์การวางแผนสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด)
แล้วเห็นว่า นางพรรณพิลาศ กุลดิลก เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางพรรณพิลาศ กุลดิลก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นางพรรณพิลาศ กุลดิลก โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นางพรรณพิลาศ กุลดิลก โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๓๗ ๔.๒ การอนุมัติการสาเร็จการศึกษา
๔.๒.๑ การอนุมัติการสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๐๗ คน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ กาหนดว่า “ให้ผู้อานวยการเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน
สาหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีให้ครูฝึกและอาจารย์นิเทศร่วมกันประเมิน
ผลการเรียน การอนุมัติการสาเร็จการศึกษาให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา และเสนอสภาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ”
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๐๗ คน ดังนี้
ภาคการศึกษา
ภาคปลาย

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
การจัดการธุรกิจโรงแรม
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น

รวมจานวนนิสิต
สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒๔
๑๓
๑๐
๒๙
๓๑
๑๐๗

คณะกรรมการอานวยการเฉพาะกิจโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการอนุมัติการสาเร็จ
การศึกษาแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติการสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๐๗ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการอนุมัติการสาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑๐๗ คน
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๓๘ ๔.๓ งานบริหารวิชาการ
๔.๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของ
ส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ (๓๑) ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางในการวางแผน
อานวยการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุมกากับ พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน และบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้น
เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพทางวิชาการ
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และครั้งที่ ๒/2561
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เสนอกองกฎหมายตรวจสอบแบบฟอร์มก่อนเสนออนุกรรมการด้านกฎหมายและ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๓.๒ การพิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์

เพื่อให้การจัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ปริญญาโท
ข้อ ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
ทางวิชาการตาม ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อหรือค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง

- ๓๙ ปริญญาเอก
ข้อ ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
ทางวิชาการตาม ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ประสานไปยังคณะ/วิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว พร้อมแนบประวัติและผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ ที่ประชุมมีมติให้
บัณฑิตวิทยาลัยสอบถามไปยังคณะ/วิทยาลัยอีกครั้ง เพื่อขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงาน
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชิญมาเป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
อีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะมาเป็นคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป โดยมอบหมายให้ ดร.สมศักดิ์ ลิลา เป็นประธานกรรมการ
เมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจาณาความเหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะ
มาเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์แล้ว จึงเสนอคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการฯ จานวน ๔๒ คน ดังนี้
๑. คณะศึกษาศาสตร์
(๑) รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง ทับศรี
(๒) ดร.นพวรรณ ฉิมลอยลาภ
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ
(๕) ดร.พรพิมล ศุขวาที
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่ เจนจิต
(๗) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บาเรอราช
(๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(๙) รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
(๑๐) รองศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ เพชรชื่น
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ

- ๔๐ ๓. คณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล
๔. คณะสาธารณสุขศาสตร์
(๑) ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์
(๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ
(๓) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี
(๔) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
(๕) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ
(๖) รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
(๗) รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร
(๘) ดร.พยงค์ เทพอักษร
(๙) รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู
(๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ
(๑๑) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.พนัส เฉลิมแสนยากร
(๑๒) รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
(๑๓) รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคาภีร์
(๑๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
๕. คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญรัตน์ วัฒนพานิช
๖. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงค์ปรีดี
(๒) ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง
(๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ วัฒนา
๗. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม อังกูรโรหิต
(๒) รองศาสตราจารย์ ภารดี มหาขันธ์
(๓) ศาสตราจารย์ สุวิทย์ ธีรศาศวัต
๘. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล
(๒) ศาสตราจารย์สมพงษ์ จุ้ยศิริ
(๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
(๕) ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ
(๖) พลตรี ดร.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์
(๗) ดร.ธเนศ มณีกุล
(๘) ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
(๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์

- ๔๑ เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. รายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการฯ จานวน ๔๒ คน
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์
มติ

ที่ประชุมมีมติ ขอให้พิจารณาคุณวุฒิและผลงานเป็นรายๆ ไป โดยให้นากลับไปหารือ
ในคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และให้กาหนดเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณา
คุณวุฒิและผลงาน
๔.๓.๓ แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้มีการกาหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการในการทาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการ
กาหนดเกณฑ์ร้อยละความซ้าซ้อนและความคล้ายคลึงของงานนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถยอมรับได้นั้น
คณะกรรมประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
๑. ความซ้าซ้อนในภาพรวมต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ผู้ลงนามรับรอง และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย หากมีความซ้าซ้อนเกินร้อยละ ๕๐ ให้ชี้แจงเหตุผลต่อ
ประธานหลักสูตรโดยแนบเอกสารการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
๒. การให้ข้อมูลความซ้าซ้อน ขอให้จาแนกเป็นรายบทและสรุปภาพรวม
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
๓. โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ในการทา
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
๓.๑ ภาษาไทยใช้ อักราวิสุทธิ์
๓.๒ ภาษาอังกฤษใช้ Turnitin
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

- ๔๒ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้บัณฑิตวิทยาลัยศึกษา
ร้อยละของข้อมูลการคัดลอกผลงาน
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๓.๔ ขอกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม

ด้วยคณะอัญมณี ซึ่งอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาการสอน
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มีความประสงค์ขอเพิ่มสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๒ สาขาวิชา ดังนี้
๑. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
๒. สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
เพื่อให้คณาจารย์สามารถขอกาหนดตาแหน่งที่สะท้อนวิชาชีพ และสอดคล้องต่อ
ความเชี่ยวชาญ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะอัญมณี พบว่า
ประกาศดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงสาขาวิชาของทางคณะอัญมณี ซึ่งอาจทาให้การขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวได้ จึงมีความประสงค์ขอเพิ่มสาขาวิชา ๒ สาขาวิชาดังกล่าว
ข้างต้น
ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มเติม
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๔ การขอยกเลิกหลักสูตร
๔.๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เสนอขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ซึง่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ ได้เสนอของดรับนิสิตต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ประชุมฯ มีมติให้วิทยาลัยฯ ดาเนินการ

- ๔๓ จัดการเรียนการสอนให้นิสิตที่คงค้างในระบบจนกว่านิสิตจะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด เหตุผลความจาเป็นที่
ขอยกเลิกหลักสูตรเนื่องจาก ปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ ยังไม่สามารถจัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว
ทั้งนี้ การขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และปัจจุบันมีจานวน
นิสิตอยู่ในหลักสูตร ทั้งสิ้น ๑๑ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

รายชื่อ
นางสาวณัฐธยาน์ กองโฮม

รหัสนิสิต
๕๕๗๖๐๐๒๒

นางสาวจินตนาพร เร็วการ ๕๖๗๖๐๐๓๙
นางสาววิภา จันทร์นิล

๕๗๗๖๐๐๐๕

นางสาวจันทกานต์ วรวรรณ ๕๗๗๖๐๐๐๘
นางสาวกานต์ธนิต พรหมโชติ
นางสาววัลลภา พูลสวัสดิ์
นางสาวสุพัตรา หิรัญ
นายกฤษณะ พึ่งนุสนธิ์
นางสาวศิรินทร์รัตน์ สินพรหมมา
นางสาวอริสรา ไชยสงค์
MISS EUNHEE PARK

(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)

๕๗๗๖๐๐๓๓
๕๗๗๖๐๐๓๔
๕๗๗๖๐๐๔๒
๕๗๗๖๐๐๔๙
๕๗๗๖๐๐๕๘
๕๗๗๖๐๐๒๙
๕๗๗๖๐๐๕๔

ปีที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา
อยู่ในขั้นตอน
ภาคต้น
การทางานนิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อยู่ในขั้นตอน
การทางานนิพนธ์
อยู่ในขั้นตอน
การทางานนิพนธ์
อยู่ในขั้นตอน
การทางานนิพนธ์
- อยู่ในขั้นตอน
การทางานนิพนธ์
๒ คน
- อยู่ในขั้นตอน
การทา
วิทยานิพนธ์ ๕
คน
สถานะปัจจุบัน

คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบในการขอยกเลิกหลักสูตร แต่ยังไม่สามารถยกเลิก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้อย่างสมบูรณ์จนกว่านิสิตคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษา โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรยังต้องดูแลนิสิตจนกว่านิสิตทุกคนสาเร็จการศึกษา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบหลักสูตรจนกว่านิสิตคนสุดท้าย
จะสาเร็จการศึกษา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๔๔ ๔.๕ หลักสูตรปรับปรุง
๔.๕.๑ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์ เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งใช้มาเป็น
เวลา ๕ ปี แล้ว คณะศึกษาศาสตร์จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่กาหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ ๕ ปี และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒
ไม่น้อยกว่า
๓๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๑๘ หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
๙ หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)

- ๔๕ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๖.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ปรับแผนการศึกษา โดยปรับลาดับการเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ ๓๐๘๒๔๓๕๙
อิเล็กทรอนิกส์เบี้องต้น ๓๐๘๒๙๔๕๙ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และ ๓๐๘๓๐๓๕๙ การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับฟิสิกส์ เพื่อให้ผู้เรียนมีลาดับการเรียนรู้ตามศาสตร์ของสาขาวิชาและเข้าใจเนื้อหาได้อย่าง
เหมาะสมตามลาดับชั้นปี สามารถนาความรู้ที่เรียนเป็นพื้นฐานในการศึกษารายวิชาขั้นสูงต่อไปได้
๒. เพิ่มเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก กลุ่ม ก จานวน ๕ รายวิชา เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยมีรายวิชาดังนี้
๑) ๓๐๘๔๘๐๕๙ ทฤษฎีกลุ่ม
๓ (๓-๐-๖)
๒) ๓๐๘๔๘๒๕๙ ทฤษฎีสนาม
๓ (๓-๐-๖)
๓) ๓๐๘๔๘๓๕๙ ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้นและเคออส
๓ (๓-๐-๖)
๔) ๓๐๘๔๘๔๕๙ กลศาสตร์ของไหล
๓ (๓-๐-๖)
๕) ๓๐๘๔๘๕๕๙ พลาสมาฟิสิกส์และฟิวชันเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๔๖ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๖.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นายพิทักษ์ สูตรอนันต์ เป็น นายสมชาติ แม่นปืน
เนื่องจาก นายพิทักษ์ สูตรอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป เป็น นายทรงกลด สารภูษิต
เนื่องจากนางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๔๗ ๔.๖.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ ๕ จาก นางสาวรุ่งอรุณ บุญพยุง เป็น นางขณิชถา พรหมเหลือง เนื่องจาก
นางขณิชถา พรหมเหลือง กลับมาจากการลาศึกษาต่อ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๖.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๔๘ ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวนรัญญา สิงหปรีชา เป็น นายธัชนันท์ สังวาลย์
เนื่องจาก นางสาวนรัญญา สิงหปรีชา ลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวอรุณี แสงวารีทิพย์ เป็น นายจาตุรันต์ แช่มสุ่น
เนื่องจาก นางสาวอรุณี แสงวารีทิพย์ ลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวสายสุพร ณ สงขลา เป็น นางปิยาภรณ์ รัตโนภาส
เนื่องจาก นางสาวสายสุพร ณ สงขลา ลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๓๒/ว ๐๒๒๑ ลงวันที่
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๖.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด คือ

- ๔๙ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓ จาก นางสาวอัชราภรณ์
พลยานันท์ เป็น นางสาวรัฐดากร บารุงศาสตร์ เนื่องจากนางสาวอัชราภรณ์ พลยานันท์ ลาออก ตั้งแต่วันที่
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และขอเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ๔ นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

- ๕๐ ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

