
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ    กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล    กรรมการ 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ๘. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๙. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๗. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    กองบริการการศึกษา 
 ๒. นายไพศาล   ริมชลา    กองบริการการศึกษา 
 ๓. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๔. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๕. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 ๖. อาจารย์สราลี  พุ่มกุมาร    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์โสภี  ชาญเชิงยุทธชัย   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๙. อาจารย์วรรณภา  อุดมผล    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๑๐. อาจารย์ปัญญา  อินทเจริญ    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  แจ้งเอ่ียม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.สัญชัย  เอียดปราบ    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.อมรทิพย์  อมราภิบาล    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.วัลภล  ใจดี     คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที ่๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อสภาวิชาการในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
 “๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้กลับไปพิจารณาทบทวนรูปแบบของหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
   หรือหลักสูตรภาษาไทย 
  ๑.๒ หากปรับเป็นหลักสูตรภาษาไทยต้องปรับปรัชญาของหลักสูตรด้วย 
  ๑.๓ หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ขอให้เพิ่มข้อมูลว่าหลักสูตรนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๔ หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ ขอให้เพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
  ๑.๕ หมวดที่ ๑ ปรับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้เพิ่มเนื้อหาสาระส าคัญ 
   ที่ปรับว่าสอดคล้องกับเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และสอดคล้อง 
   กับ Thailand 4.0 อย่างไร 
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  ๑.๖ หมวดที่ ๑ ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยไม่ต้องแยก แผน ก แผน ข  
   ให้รวมเป็นวัตถุประสงค์เดียว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย  
   เพราะฉะนั้น แผน ข จึงต้องมีแนวคิดบนพ้ืนฐานของการวิจัย 
  ๑.๗ หมวดที่ ๓ ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒ ให้ชัดเจน 
  ๑.๘ หมวดที่ ๘ การประเมินผลและปรับปรุงผลการด าเนินการของหลักสูตร  
   สภามหาวิทยาลัยอยากทราบว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการ 
   ประเมินหลักสูตรเดิมอย่างไรก่อนที่จะท าการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่ 
   จะมีแต่ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต แต่ไม่มี 
   ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตรจาก 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเลย จึงขอให้เพ่ิมข้อมูลส่วนนี้เข้าไปในหมวดที่ ๘ 
  ๑.๙ ขอให้เพ่ิมรายวิชาที่เป็นปฏิบัติการในระดับปริญญาเอก 
  ๑.๑๐ ขอให้ปรับการเขียนผลงานทางวิชาการให้เป็นแบบ APA  
  ๑.๑๑ ขอให้ตรวจสอบการพิมพ์อักษร สระ วรรณยุกต์ การเว้นรรค ให้ถูกต้อง 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง” 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลคือ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
เป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
ประกาศดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ยังต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
บัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ (Bio-based economy) และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน โดยการปรับปรุง
รายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก นอกจากนี้ยังเพ่ิมแผนการศึกษาเพ่ือ 
เปิดโอกาสให้มีการน าเอาปัญหาทางอุตสาหกรรมมาเป็นหัวข้อในการวิจัย และปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัด 
การเรียนการสอนในรูปแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ 
แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมได้จริง นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการปรับปรุงจากหลักสูตรนานาชาติมาเป็น 
หลักสูตรที่มีท้ังรายวิชาที่สอนเป็นภาษาไทยและอังกฤษเพ่ือให้เหมาะสมกับรายวิชาที่บางครั้งจะต้องเข้าใจ
ทฤษฏีอย่างถ่องแท้ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดทางภาษาที่ชัดเจน และนอกจากนี้เพ่ือลดอุปสรรคด้าน
การสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่เข้าศึกษาทางภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์
เฉพาะทางวิชาการเพ่ือความเข้าใจที่ถ่องแท้ของศาสตร์ทางวิศวกรรมชีวภาพ  
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    โครงสร้างหลักสูตร 
    หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์    ๖ หน่วยกิต 
 

    หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๗๒ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๓ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๙ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
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   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๙ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หน้า ๑๑ ข้อ ๒  
   ให้แก้ค าผิด 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไม่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน  
   ให้เขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
  ๑.๓ รายวิชาควรปรับให้มีรายวิชาปฏิบัติการด้วย เช่น วิชาปรับพ้ืน  
   ให้เพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติด้วย 
  ๑.๔ หน้า ๖๒ จ านวนหน่วยกิต มีข้อมูลซ้ า ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๕ ผลงานทางวิชาการ ไม่มีเลขหน้า เช่น หน้า ๙๑ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบ 
   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตรทุกคนให้ถูกต้อง 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่ง 
   ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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  ๑.๘ วิศวกรรมชีวภาพ เน้นไปทางด้านใด สอดคล้องกับอาเซียนอย่างไร  
   เน้นภาษาอังกฤษหรือไม่ มีโครงการร่วมมือกับต่างประเทศหรือไม่ 
   ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าน่าจะร่วมมือกับประเทศในอาเซียน 
  ๑.๙ การเขียนภาษาอังกฤษให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๑๐ ผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ก าหนดให้แตกต่างกัน  
   และก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้ว ให้ชี้แจงในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ปรับแก้ แล้วเสนอ 
  สภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
 ๓.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ 
ดังนี้ 
 “๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ขอให้เพิ่มข้อมูลว่าหลักสูตรนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ ขอให้เพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  
  ๑.๓ หมวดที่ ๑ ปรับปรัชญาของหลักสูตร เป็น “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
   มหาบัณฑิตมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
   เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative 
   Learning) โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จากสภาพปัญหาที่เป็นจริง 
   (Problem-based Learning) เป็นบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
   ด้วยวิจารณญาณ การสื่อสารและน าเสนอ สามารถผสมผสานการใช้เทคโนโลยี 
   เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข เป็นคนดีมีคุณธรรม 
   จริยธรรมและมีจิตวิญญาณของนักสาธารณสุขอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีส่วนท าให้ 
   ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนต่อไป” 
  ๑.๔ หมวดที่ ๑ ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยไม่ต้องแยก แผน ก แผน ข  
   ให้รวมเป็นวัตถุประสงค์เดียว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย  
   เพราะฉะนั้น แผน ข จึงต้องมีแนวคิดบนพ้ืนฐานของการวิจัย และปรัชญาของ 
   หลักสูตรมีเขียนถึงการสร้างนวัตกรรม แต่ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไม่มี 
   การสร้างนวัตกรรมให้ปรับให้สอดคล้องกัน และให้เพ่ิมทักษะที่ควรมีมากกว่า 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ๑.๕ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้ระบุเฉพาะผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์  
   หากเป็น Abstrat ให้ตัดออก 
  ๑.๖ รายวิชาวิทยานิพนธ์ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง” 
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีเหตุผล คือ การพัฒนาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ทางด้านการคมนาคมที่ท าให้การเคลื่อนย้ายประชากรเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาสาธารณสุขและ
สุขภาพจึงมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตามการพัฒนาเทคโนโลยี และศาสตร์ทางการสาธารณสุขของประเทศและ
ของโลกจึงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาและการจัดการทางสาธารณสุข 
จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น ฉะนั้น บุคลากรทางสาธารณสุขจึงต้องได้รับ 
การพัฒนาทางวิชาชีพให้ทันกับความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านวิชาชีพการสาธารณสุขและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐาน สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้และทักษะวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข ที่สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน (มคอ. ๑) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึง
การพัฒนาประเทศท่ีเข้าสู่ Thailand 4.0 ที่ต้องการผลงานวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ
น าไปแก้ไขปัญหาสาธารณสุขต้ังแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศได้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๔๒ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์    ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ขอให้ปรับแก้ 
   ข้อความให้เป็นปัจจุบัน  
  ๑.๒ ค าว่า “ปี” กับ “พ.ศ.” ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)  
  สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี ๒๕๕๙ ต่อสภาวิชาการในการประชุมครั้งพิเศษ 
ที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ล าดับที่ ๒ นางสาวโสภี ชาญเชิงยุทธชัย 
  ไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาจีน  
 ๒. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ล าดับที่ ๓ ต าราให้ระบุจ านวนหน้าด้วย 
 ๓. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ล าดับที่ ๕ นางสาวรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ 
  ไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาจีน  
 ๔. ขอให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตแล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อสังเกตแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวรัฐพร ปานมณี เป็น นาวสาวโสภ ีชาญเชิงยุทธชัย เนื่องจาก  
นางสาวรัฐพร ปานมณี ลาศึกษาต่อ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) (หลักสูตรนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว   
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 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ  
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
 

  นายแพทย์สมชาย ยงศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๕๖-๒๕๔๙ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๔ ปี 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ๒๕๔๙   แพทยสภา  ประเทศไทย 
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ๒๕๔๕   แพทยสภา  ประเทศไทย 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ๒๕๔๑   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Yongsiri, S., Thammakumpee, J., Prongnamchai, S., Tengpraettanakorn, P., 

Chueansuwan, R., Tangjaturonrasme, S. & Dinchuthai, P. (2015). Randomized, 
double-Blind, placebo-controlled trial of spironolactone for hypokalemia in 
continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Therapeutic Apheresis and 
Dialysis, 19(1), 81-86.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เรื่องท่ี ๒ Yongsiri, S., Thammakumpee, J., Prongnamchai, S., Dinchuthai, P., Chueansuwan, 
R., Tangjaturonrasme, S. & Chaivanit, P. (2014). The association between 
bioimpedance analysis and quality of life in pre-dialysis stage 5 chronic kidney 
disease, hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Journal of the Medical 
Association of Thailand, 97(3), 293-299.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เรื่องท่ี ๓ Yongsiri, S., Dinchuthai, P., Thammakumpee, J., Prongnamchai, S., Chueansuwan, 
R., Tangjaturonrasme, S. & Chaivanit, P. (2013). Electrolytes imbalance in 
saltwater near-drowning victims in the Gulf of Thailand. Journal of the Medical 
Association of Thailand, 96(10), 1268-1272.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕   
 

เรื่องท่ี ๔ Yongsiri, S., Prongnamjai, S., Thammakumpee, J., Dinchuthai, P., Chueunsuwan, 
R., Tangjaturonrasami, S. & Annanon, N. (2012). Quality of life and nutritional 
status assessed by  multifrequency bioimpedance spectroscopy in hemodialysis 
versus peritoneal dialysis patients. In Proceedings of the XVI International 
Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease (pp. 85-92). Pianoro, 
Italy: Medimond.  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
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เรื่องท่ี ๕ Yongsiri, S., Prongnamjai, S., Thammakumpee, J., Dinchuthai, P., Chueunsuwan, 
R., Tangjaturonrasami, S. & Annanon, N. (2012). Nutritional status assessed by 
bioimpedance spectroscopy in hypokalemic versus normokalemic CAPD 
patients . In Proceedings of the XVI International Congress on Nutrition and 
Metabolism in Renal Disease (pp. 93-99). Pianoro, Italy: Medimond. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ (เอกสารค าสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๖๘๐๒๑๖ สรรีวิทยาทางการแพทย์ ๒ ๕๘๔๓๐๑ พยาธิวิทยาคลินิก) แล้ว
เห็นว่า นายแพทย์สมชาย ยงศิริ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ของ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
หมายเหตุ ประธานให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ  
 ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสภาวิชาการ ออกจากห้องประชุมในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้ขอ 
 ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ของ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๓ - 

  ๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางศิรประภา พฤทธิกุล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

  นางศิรประภา พฤทธิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๘๖-๒๕๔๘ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยวิธปีกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) ๒๕๔๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) ๒๕๔๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)   ๒๕๓๘  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ศิรประภา พฤทธิกุล. (๒๕๕๗). การวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนา

บทเรียนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๐(๑), ๒๔๕-๒๖๐.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   

 

หนังสือ จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ศิรประภา พฤทธิกุล. (๒๕๖๐). นวัตกรรมการศึกษาวอลดอร์ฟในระดับชั้นอนุบาล. กรุงเทพฯ: 

พ.ศ. พัฒนา ออนไลน์. (๒๘๐ หน้า) ISBN: 978-616-7759-10-4  
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั้น เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางศิรประภา พฤทธิกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 



- ๑๔ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางศิรประภา พฤทธิกุล (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๔๐๕๒๒๑ การจัดประสบการณ์การเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย) แล้วเห็นว่า  
นางศิรประภา พฤทธิกุล เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางศิรประภา พฤทธิกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของ นางศิรประภา พฤทธิกุล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของ นางศิรประภา พฤทธิกุล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

  นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๔๑๗-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวธิีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๕ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ร.ด. (รัฐศาสตร์)    ๒๕๕๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ร.ม. (การปกครอง)   ๒๕๔๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ร.บ. (การปกครอง)     ๒๕๔๐  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  



- ๑๕ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. (๒๕๖๐). การเข้าเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีของเด็กต่างด้าว. 

เอเชียปริทัศน์, ๓๘(๑),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน

มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   

 

ต ารา  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. (๒๕๕๙). วัฒนธรรมกับการพัฒนา. ชลบุร:ี คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (๓๙๘ หน้า)  
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั้น เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข (เอกสารค าสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๖๗๓๓๔๔ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขบวนการเคลื่อนไหว 
ทางสังคม) แล้วเห็นว่า นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๖ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

  นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๖๒-๒๕๕๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Nursing Science)  ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ ๒๕๓๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ๑ 
   (เทียบเท่าปริญญาตรี) ประเทศไทย 
การพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)  ๒๕๓๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
    พระพุทธบาตร สระบุรี  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สายฝน ม่วงคุ้ม, สุภาภรณ์ ด้วงแพง, วัลภา คุณทรงเกียรติ และพรพรรณ ศรีโสภา. (๒๕๖๐). 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 
๒. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕(๒), ๘๑-๙๓.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
  



- ๑๗ - 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สายฝน ม่วงคุ้ม. (๒๕๖๐). บทบาทพยาบาลในการดูแลเท้าเบาหวาน. วารสารพยาบาลทหารบก, 

๑๘(ฉบับพิเศษ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐), ๑-๑๐.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๓๒๐๒ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ ๑๐๓๒๐๒ การพยาบาล
ผู้ใหญ่ ๒) แล้วเห็นว่า นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   
   สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
 

  นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร สังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  



- ๑๘ - 

มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์พิเศษมาแล้ว ๓ ปีการศึกษา 
  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วว. สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ๒๕๔๔ แพทยสภา  ประเทศไทย 
    (เทียบเท่าปริญญาเอก) 
อว. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ๒๕๕๖ แพทยสภา  ประเทศไทย 
     แขนงระบาดวิทยา   (เทียบเท่าปริญญาเอก) 
อว. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ๒๕๔๖ แพทยสภา  ประเทศไทย 
     แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก   (เทียบเท่าปริญญาเอก) 
อว. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ๒๕๕๔ แพทยสภา  ประเทศไทย 
     แขนงอาชีวเวชศาสตร ์   (เทียบเท่าปริญญาเอก) 
อว. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ๒๕๔๕ แพทยสภา  ประเทศไทย 
         (เทียบเท่าปริญญาเอก) 
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ๒๕๔๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
   (ศัลยศาสตร์)    
ส.บ. (บรหิารสาธารณสุข) ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 
พ.บ. (แพทยศาสตร์)          ๒๕๓๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย    
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วิทยา บุญเลิศเกิดไกร. (๒๕๕๘).  วัฒนธรรมความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ใน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, ๔๐(๒), ๑๑๑-๑๑๖.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๒ มลิวัลย์ โมฬี, และวิทยา บุญเลิศเกิดไกร. (๒๕๕๘). ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิต
เวชในชุมชน จังหวัดปราจีนบรุีที่ได้รับการดูแลที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านโดยระบบไร้
รอยต่อ. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, ๔๐(๒), ๑๒๕-๑๓๐.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
  



- ๑๙ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๖๐๕๐๓ การบริบาลสุขภาพชุมชน ๕๖๔๕๐๑ อาชีว 
เวชศาสตร์ ๕๙๐๔๐๑ ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการ ๑ ๕๙๐๖๐๔ ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการ ๔) แล้วเห็นว่า 
นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   
  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ของ นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   
  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ของ นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายอดิศร บูรณวงศ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาฟิสกิส์ 
 

  นายอดิศร บูรณวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๓๕-๒๕๕๔ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ  แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๙ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์)  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
    ประเทศไทย 
วท.ม. (ฟิสิกส์)  ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
วท.บ. (ฟิสิกส์)  ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเทศไทย 



- ๒๐ - 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Buranawong, A., Witit-Anun, N. & Chaiyakun, S. (2014). Structure and 

microstructure of binary nitride tin ThiN films deposited by DC reactive 
sputtering. Advanced Materials Research, 931-932, 147-151.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

เรื่องท่ี ๒ Buranawong, A. & Witit-Anun, N. (2016). Nanostructure and microstructure 
evolution of D.C. reactive magnetron sputtered CrN thin films. Key Engineering 
Materials, 718, 57-61. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เรื่องท่ี ๓ Buranawong, A. & Witit-Anun, N. (2016). The effect of base pressure on crystal 
structure and microstructure of CrN thin film deposited by reactive magnetron 
sputtering. In Proceedings of the 7th RMUTP International Conference on 
science, Technology and Innovation of Sustainable Development 2016 (pp. 301-
304). Bangkok: Rajamangala University of Technology.  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เรื่องท่ี ๔ อดิศร บูรณวงศ์ และนิรันดร์ วิทิตอนันต์. (๒๕๕๙). การออกแบบและสร้างชุดทดลอง
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกจากหลอดแอลอีดี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ฉบับพิเศษ ประจ าปี ๒๕๕๙, ๖๔๑-๖๔๖.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอดิศร บูรณวงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  



- ๒๑ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายอดิศร บูรณวงศ์ (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๓๒๙๓๐๒ ทัศนศาสตร์และการประยุกต์) แล้วเห็นว่า นายอดิศร บูรณวงศ์ 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอดิศร บูรณวงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอดิศร บูรณวงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายอดิศร บูรณวงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ ร้อยเอกหญิงพัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

  ร้อยเอกหญิงพัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา)  
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๒๓-๒๕๔๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๔๙  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  



- ๒๒ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ และสุภาภรณ์ ด้วงแพง. (๒๕๖๐). ปัจจัยท านายการปฏิบัติกิจกรรมทาง

กายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารกองการพยาบาล, ๔๔(๓), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน

กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์. (๒๕๖๐). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี

โรคร่วม. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, ๑๐(๒), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ร้อยเอกหญิงพัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ร้อยเอกหญิงพัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๓๒๐๑ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ ๑๐๗๑๐๖ การปฐม
พยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น) แล้วเห็นว่า ร้อยเอกหญิงพัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ เป็นผู้มีความ
ช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ร้อยเอกหญิงพัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ ร้อยเอกหญิงพัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๒๓ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ ร้อยเอกหญิงพัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายฤภูวัลย์ จันทรสา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

  นายฤภูวัลย์ จันทรสา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๘๔๘-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวศิวกรรมอุตกสาหการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๒ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Industrail Engineering) ๒๕๔๘  Clemson University, USA 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ๒๕๓๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ๒๕๓๓  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
    เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Chantrasa, R., Phontri C. & Louangsinsiri, V. (2016). Integration of value 

engineering and theory of inventive problem solving (TRIZ) for increasing the 
value of industrial products: case study of air-conditioner. KKU Engineering 
Journal, 43(S2), 254-258. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
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เรื่องท่ี ๒ Hirisatja, T., Lila, B. & Chantrasa, R. (2014). Healthcare operations improvement 
with an integration of discrete-event simulation and lean thinking. In proceedings 
of the International Conference in Innovative Engineering Technologies 
(ICIET’2014) (pp. 85-91). Bangkok: International Institute of Engineers. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 

เรื่องท่ี ๓ วราภรณ์ วรรณอ้าย และฤภูวัลย์ จันทรสา. (๒๕๕๖). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภค
โดยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาและเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ (หน้า ๓๘๕-๓๙๗). พะเยา: 
มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 

เรื่องท่ี ๔ ฐิติกานต์ วุ้นสีแซง และฤภูวัลย์ จันทรสา. (๒๕๕๘). การบูรณาการ ซิกซ์ ซิกม่า กับมาตรฐาน 
ISO/TS 16949 ส าหรับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาโช้คอัพยานยนต์. ใน การ
ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ (หน้า ๖๑-๖๖). นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายฤภูวัลย์ จันทรสา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นายฤภูวัลย์ จันทรสา (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๑๔๘๒ การออกแบบผังโรงงาน) แล้วเห็นว่า นายฤภูวัลย์ จันทรสา เป็นผู้
มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายฤภูวัลย์ จันทรสา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของ นายฤภูวัลย์ จันทรสา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของ นายฤภูวัลย์ จันทรสา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๒.๑ ขอหารือเรื่องการแบ่งภาระงานของอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจ า 
   ที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ขอหารือเรื่องสัดส่วนการสอนของ 
อาจารย์พิเศษ ว่าจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๑.๓  
“ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ 
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น” ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๘  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงที่ประชุมมีมติ ให้หารือสภาวิชาการ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การแบ่งภาระงานของอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจ า 

ที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษให้แต่งตั้งอาจารย์ประจ า 
 ไปร่วมรับผิดชอบในรายวิชาด้วย ทั้งนี้ การแบ่งภาระงานให้เป็นไปตามประกาศ 
 กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าหรับการบริหารจัดการให้ส่วนงานด าเนินการตามความเหมาะสม 
 
 ๔.๓ การของดรับนิสิต 
  ๔.๓.๑ ของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรมีนิสิตประสงค์ 
เข้าเรียนลดลง ประกอบกับถึงรอบปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น เพ่ือให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความสอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้เข้าศึกษา คณะฯ จึงของดรับนิสิตในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๑๖ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะ
ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการฯ  
  เห็นควรให้คณะฯ เร่งด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๔.๑ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว 
   ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการและ 
   การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล 
ดังต่อไปนี้ 
  ประการแรก เนื่องจากหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจ าเป็นปรับต้องปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไป 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ป ี
  ประการที่สอง จากความส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรประกอบกับสถานการณ์ 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการน าเอาไอทีหรือเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Thailand Digital Economy) เข้ามาใช้เพื่อเพ่ิมผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้านของการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศในด้านการท่องเที่ยวที่ก้าวทัน
กับสถานการณก์ารท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเป็นพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่งที่
สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนาต่อยอดความรู้ และพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านการด าเนินธุรกิจของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนานาชาติ 
เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
และสังคมนานาชาติมากข้ึนอย่างมีมาตรฐาน เอกภาพ และประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
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  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
  งานค้นคว้าอิสระ    ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการและ 
  การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ และรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  เช่น หน้า ๕๘ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไม่มีเลขหน้า หน้า ๕๙  
  ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษ หน้า ๖๒  
  การจัดรูปแบบ 
  ๑.๒ ขอให้ปรับหัวข้อการเขียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   และอาจารย์ผู้สอน ในหมวดที่ ๑ ข้อ ๙ และหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ โดยให้เพิ่ม 
   หัวข้ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนด้วย 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้ว ให้ชี้แจงในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ปรับแก้ แล้วเสนอ 
  สภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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 ๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 ๔.๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ปรับชื่อวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ตรงกับชื่อวิชา 
ในค าอธิบายรายวิชา ได้แก่ รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศิลปะกับการพัฒนาสุนทรียภาพ Art and Aesthetic 
Development ปรับชื่อวิชาเป็น ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศิลปะเพ่ือการพัฒนาสุนทรียภาพ Art  for  Aesthetic 
Development และรายวิชา ๓๐๒๔๙๑๕๙ หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ ปรับชื่อวิชาเป็น ๓๐๒๔๙๑๕๙  
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์(๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี ้
  ๑. แก้ไขรายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๐๐๓๒๓๕๙ Models of 
Learning Management in Physics ปรับชื่อวิชาเป็น Models of Learning Management for 
Physics รายวิชา ๔๑๑๔๐๑๕๙ School Science Concepts I ปรับชื่อวิชาเป็น Science Concepts in 
School I และรายวิชา ๔๑๑๔๐๒๕๙ School Science Concepts II ปรับชื่อวิชาเป็น Science Concepts 
in School II 
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  ๒. แก้ไขรหัสวิชาในหมวดวิชาเอก รายวิชา ๓๐๘๒๔๔๕๙ ปฏบิัติการ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ปรับรหัสวิชาเป็น ๓๐๘๒๙๔๕๙ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
  ๓. แก้ไขชื่อวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศลิปะกับการ
พัฒนาสุนทรียภาพ ปรับชื่อวิชาเป็น ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศิลปะเพ่ือการพัฒนาสุนทรียภาพ 
  ๔. ยกเลิกรายวิชา ๔๓๓๓๐๒๕๙ การประเมินโครงการเบื้องต้น และ  
รายวิชา ๔๓๖๓๐๒๕๙ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการศึกษา  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๓๖๓๐๑๕๙ Educational 
Statistics II ปรับชื่อวิชาเป็น ๔๓๖๓๐๑๕๙ Computer for Measurement and Evaluation 
  ๒. แก้ไขชื่อรายวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศิลปะกับการพัฒนาสุนทรียภาพ ปรับชื่อ
วิชาเป็น ๔๐๔๓๑๑๕๙ ศิลปะเพ่ือการพัฒนาสุนทรียภาพ 
  ๓. เพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ๔ นางสาวภัฐธีร์ตา  วัฒนประดิษฐ์  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 



- ๓๐ - 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้  
  ๑. ปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชา ๔๐๕๓๗๑๕๙  ให้ถูกต้องตรงกันโดยชื่อที่ถูกต้อง
คือ Programs for Infants and Toddlers สาเหตุจากความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร 
  ๒. ปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชา ๔๐๐๔๑๐๕๙ ให้ถูกต้องตรงกันโดยชื่อที่ถูกต้อง
คือ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาปฐมวัย ๑ สาเหตุจากความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร 
  ๓. ปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชา ๔๐๐๔๑๑๕๙ ให้ถูกต้องตรงกันโดยชื่อที่ถูกต้อง
คือ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาปฐมวัย ๒ สาเหตุจากความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร 
  ๔. ตัดวิชาออก คือวิชา ๔๓๓๓๐๒๕๙  สาเหตุจากความผิดพลาดในการพิมพ์
เอกสาร 
  ๕. ปรับแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชา ๔๐๔๓๑๑๕๙ ให้ถูกต้องตรงกันโดยชื่อที่ถูกต้อง
คือ Art for Aesthetic Development สาเหตุจากความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสาร 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
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 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๕.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ (หลักสูตรนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีเหตุผล คือ เป็นการกระจายความรับผิดชอบหลักสูตรให้
อาจารย์ประจ าได้รับผิดชอบและด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน และ 
เป็นการป้องกันความเสี่ยงในการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลา โดยขอเพ่ิมเติม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในล าดับที่ ๖ นายรังสฤษฏ์ จ าเริญ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ 
  



- ๓๒ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ (หลักสูตรนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ 
จาก รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี เป็น  ดร.สมพร ส่งตระกูล. เนื่องจาก รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี หมดสัญญาจ้าง และ
ไปปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีวิทยาเขตจันทบุรี จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๓๓ - 

 ๔.๕.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
ฉบับปี ๒๕๕๗ (หลักสูตรนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายนรรัตน์ วัฒนมงคล เป็น นายวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ 
เนื่องจาก นายนรรัตน์  วัฒนมงคล ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางวิศรุดา ศุภรังสรรค์ เป็น นายธราธร บญุศรี 
เนื่องจาก นางวิศรุดา  ศุภรังสรรค์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายโกวิทย์ มาศรัตน เป็น นายสุรชาติ เหล็กงาม 
เนื่องจาก นายโกวิทย์ มาศรัตน ได้ลาออก  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่  
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
สมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ 
สมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 

ประจ าคณะอนุมัติ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี ๒๕๕๗  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
  ประจ าคณะอนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๓๔ - 

 ๔.๕.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ (หลักสูตรนี้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ 
จาก พันต ารวจเอกนภดล วงษ์น้อม เป็น นางสาวชยาภรณ์  จตุรพรประสิทธิ์ เนื่องจาก  
พันต ารวจเอกนภดล วงษ์น้อม หมดสัญญาจ้าง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
 ประจ าคณะอนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ ร่าง ค าขอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อท าหน้าที่ในการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่การรับสมัคร การติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ และการควบคุมคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์เพ่ือให้การบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อมาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีมติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา 
จึงได้จัดท า ร่าง ค าขอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๓๕ - 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ค าขอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปได้ โดยขอให้มหาวิทยาลัย 

 เพ่ิมเติมข้อมูลเชิงบริหาร งบประมาณ และบุคลากร ในเอกสารค าขอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  
 และให้แก้ค าผิดและปรับเนื้อหา ดังนี้ 
 ๑. หน้า ๒ แก้ค าผิด ค าว่า “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต” ปรับเป็น  
  “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  
 ๒. หน้า ๒ ตัดเนื้อหา “นอกจากนั้น ด้วยสถานการณ์เก่ียวกับบัณฑิตศึกษา 
  ในมหาวิทยาลัยบูรพา ส่งผลให้สภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมติให้งดรับนิสิตใหม่ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลายหลักสูตร และคณะเสนอของดรับนิสิตใหม่อีกหลาย 
  หลักสูตร” ออก 
 ๓. โครงสร้างองค์กร ให้ตัดรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ออก 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
 

  ที่ประชุมสภาวิชาการได้พิจารณาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร ซึ่งที่ประชุมได้ลงความเห็นว่าส่วนงานจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรก่อน 
ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร เป็นเวลา ๑ ป ี
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมอบให้ฝ่ายวิชาการแจ้งส่วนงานเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  



- ๓๖ - 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น. 
 
 

           
 

(นางเสริมศรี  สามารถกิจ)             (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน       ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
  ผู้จดรายงานการประชุม                       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 

            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


