
รายงานการประชุมสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  

วันอังคารที่  ๒๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔    
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔.  ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๕. รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ  กรรมการ 
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๖.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ   

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ   

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๙. รองศาสตราจารย์อัฌชา  ก.บัวเกษร  กรรมการ   

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 

      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๑.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์  กรรมการ  
      คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๑๒. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๖. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวลิ จริตควร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๑๙.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๒๐.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ     
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าชี้แจง 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต   วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์   ดีนาน คณะพยาบาลศาสตร์ 
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๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา   จันทวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๖. อาจารย์วุฒิชัย  แก้วแหวน คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๗.  นางสาวตวงพร   รุ่งเรืองศรี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๘. นายเกริกเกียรติ   แก้วมณี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๙. นางสาววรรณา  แนบเชย วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๐. นายภูริลาภ  อิศรีทอง กองแผนงาน 
๑๑. นางสาวสุภาภรณ์  ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่   

๒๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔   (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๒ การก าหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมของ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนา 
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน และตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบให้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้ 
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 ๑) ตัวบ่งชี้ที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ตัวบ่งชี้ สกอ. ๙.๑ และ สมศ. ๑๖) 
“บัณฑิตรักษ์สุขภาพ” 
 ๒) ตัวบ่งชี้ที่แสดงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๗)  “เป็นแหล่งเรียนรู้
ศาสตร์ทางทะเลของประชาคมอาเซียน” 
 ๓) ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จ านวน ๒ ด้าน  (ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๘) 
  ๓.๑)  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
  ๓.๒)  ด้านการพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่  
๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดร้ับทราบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
๑.๓ การก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๑ มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท าแผน
ยกระดับมหาวิทยาลัยบูรพาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” เมื่อวันที่ ๑ – ๒ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา พัทยาเหนือ ชลบุรี ได้เห็นชอบการก าหนด
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา คือ “การตรงต่อเวลา” 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖  
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดร้ับทราบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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๑.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน  
 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน อย่างต่อเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงได้สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  ประกอบกับ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ให้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการตามข้อ ๔ 
(ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการประเมิน
ส่วนงานตามข้อบังคับนี้)  มาเป็นผลการประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ 
  ฝ่ายวิชาการเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๑.  ปีการศึกษา ๒๕๕๑   คะแนนผลการประเมิน  ๒.๔๖  เท่ากับระดับดี 
  ๒.  ปีการศึกษา ๒๕๕๒   คะแนนผลการประเมิน  ๒.๕๖  เท่ากับระดับดีมาก 
  ๓.  ปีการศึกษา ๒๕๕๓   คะแนนผลการประเมิน  ๓.๘๔  เท่ากับระดับดี 
 
หมายเหตุ : ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คะแนนผลการประเมิน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เท่ากับระดับดีมาก  

         ๓.๕๑ – ๔.๕๐ เท่ากับระดับดี ๒.๕๑ – ๓.๕๐ เท่ากับระดับพอใช้  
  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ เท่ากับต้องปรับปรุง และ ๐.๐๐ – ๑.๕๐ เท่ากับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
      ๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ คะแนนผลการประเมิน  
                    ๒.๕๑ – ๓.๐๐ เท่ากับระดับดีมาก ๒.๐๑ – ๒.๕๐ เท่ากับระดับดี  
    ๑.๕๑ – ๒.๐๐ เท่ากับระดับพอใช้ และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑.๕๐ เท่ากับยังไม่ได้คุณภาพ  
 

ส าหรับสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที ่๑๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดร้ับทราบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
    ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่   
๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๓/๒๕๕๔  โดยมีการแก้ไข หน้า ๓ ข้อ ๑.๒  

เป็น “วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 
  ตามท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๒๘  มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  มีมติขอให้ถอนวาระ  โดยมีข้อเสนอแนะ ขอให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ตรวจสอบอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พร้อมแนบสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในกรณีที่ท าสัญญาจ้างอาจารย์เป็นรายปี และให้แนบผลงานวิจัย
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะท่ีประชุมสภาวิชาการ 
เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง หน่วยสอน 
อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ กรุงเทพ ฯ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
 ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๙.๑ /ว ๐๑๗๘.๑  
เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ กรุงเทพ ฯ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ กรุงเทพ ฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร  
และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๒  
หลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกัน จ านวน ๕ ท่าน 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
  หน่วยสอนอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ กรุงเทพ ฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  ส าหรับผู้บริหาร และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกัน  

 จ านวน ๕ ท่าน 
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 ๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 

  ตามท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๒๘  มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  มีมติขอให้ถอนวาระ  โดยมีข้อเสนอแนะ ขอให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจตรวจสอบอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พร้อมแนบสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในกรณีที่ท าสัญญาจ้างอาจารย์เป็นรายปี และให้แนบผลงานวิจัย
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาวิชาการ 
เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ดังนี้ 

     ๑.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่ 
 ๑.๑  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๑.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น        
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
 จ านวน  ๖ หน่วยสอน ได้แก่  
 ๒.๑ หน่วยสอนโรงเรียนนานาชาติ บริติสโคลัมเบีย ในเครือโรงเรียนฐานปัญญา  
  (ศูนย์การศึกษาธนบุรี)  กรุงเทพฯ  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
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  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ๒.๒ หน่วยสอนอาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น  ๓ (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์) กรุงเทพฯ    
  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ๒.๓ หน่วยสอนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๒.๔ หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดพัทลุง 
  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ๒.๕ หน่วยสอนอาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อขยายโอกาส 
  ทางการศึกษา เทศบาลเมืองเบตง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้)  จังหวัดยะลา 
  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ๒.๖ หน่วยสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (ศูนย์การศึกษาภาคใต้) 
  จังหวัดระนอง  จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ 
  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที ่๖ / ๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่  
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
    ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่  

๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๓  ความทราบแล้วนั้น  สภาเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้วเห็นสมควรให้มี 
การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมินของสภาเทคนิคการแพทย์ 
    คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได้ด าเนินการปรับแก้หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ฯ ของสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว  
โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๓  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐๗  หน่วยกิต 

-  วิชาแกน    ๔๐  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า ๖๗  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ 
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ (วิธีที่ ๑) 
    สาขาวชิาธุรกิจพาณิชยนาวี 
 
    ด้วย  นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง 

รองศาสตราจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๒๘-๒๕๔๕  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะโลจิสติกส์    
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  (วิธีที่  ๑)   
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  (ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์จนถึงวันเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนด 
ต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์เป็นเวลา ๖  เดือน)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์    สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     อายุการปฏิบัติงาน  ๘ ปี  ๙  เดือน 
 คุณวุฒิ             ป ีพ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 D.B.A. (Logistics and Supply    ๒๕๔๘  University of South Australia,  Australia 
 Chain Management) 
 M.B.A.       ๒๕๔๒  University of Southern Queensland, 
        Australia 
 M.Sc.         ๒๕๔๐  Griffith University, Australia 
 ประกาศนียบัตรเครื่องกลเรือ    ๒๕๓๗  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  กรมเจ้าท่า 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ   กระทรวงคมนาคม 
 (เทียบเท่าปริญญาตรี)    
 ศศ.บ.  (รัฐศาสตร์)   ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Theppitak, T., 2008. A Study on Readiness and Adjustment of Thai  
    Logistics Services Sectors towards Trade in Services Liberalisation.  
    Contributed and Proceedings in the 13th International Symposium  
    on Logistics (13thISL) Conference. Bangkok. Thailand. 6-8 July 2008.  
    Page 497-505. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 เรื่องท่ี  ๒ Theppitak, T., 2008. Exploring Adoption of Logistics and Supply Chain  
    Techniques and Strategies in The Thai Automotive Industry. Contributed  
    and Proceedings in the 13th International Symposium  
    on Logistics (13thISL) Conference. Bangkok. Thailand. 6-8 July 2008.  
    Page 3-11. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 เรื่องท่ี  ๓ Theppitak, T., & Duanpatra, C., 2008. A Study on a Competitive Position  
    and Readiness of Thai Logistics Services Providers for Services  
    Liberalisation.  International Journal of Business and Economics. Vol. 1.  
    No. 1. Page 153-165. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 เรื่องท่ี  ๔ Theppitak, T 2008. Managing Logistics System and Creating Sustaining  
    Natural-Based Tourism on Koh Lan Coral Island. International Journal  
    Logistics and Transport. Vol. 2. No. 2. Page 131-143 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 เรื่องท่ี  ๕ ทวีศักดิ์  เทพพิทักษ,์ ๒๕๕๒. การยกระดับคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโดย 
    ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า : กรณีศึกษาของท่าเรือใน 
    จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑  : ๑-๒๒. 
    *อยู่ในฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
    ที่ สกอ. ยอมรับ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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 ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ทวีศักดิ์  เทพพิทักษ,์ ๒๕๕๓. การจัดการท่าเรือ (Port Management).  
    จ านวน  ๕๑๕  หน้า.  ถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม. 
    เผยแพร่   ๑.  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
      ๒.  ห้องสมุด  คณะโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
      ๓.  ห้องสมุด  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
    (ต ารานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ๙๐๓๓๐๑  การจัดการพาณิชยนาวี (Shipping  
    Management)  และใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่  ๑   
    ปีการศึกษา  ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบัน  ) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายทวีศักดิ์   เทพพิทักษ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ ๗.๒  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
ระบุว่า “ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
จ านวนห้าคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสิน 
ของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง 
 ทัง้นี้ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีเด่น”  พบว่ามีคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
  (วิธีที่  ๑)  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  ของ นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ  ให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับ นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์ เรื่องขอให้ 
  พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ   (วิธีที่  ๑)  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี   
 

   ๔.๑.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางเอกรัตน์  วงษ์แก้ว  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 

 
  ด้วย  นางเอกรัตน์  วงษ์แก้ว  ข้าราชการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๔๕๒  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
          อายุราชการ  ๑๗ ปี  ๔  เดือน 
 คุณวุฒิ          ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Chemical Engineering)        ๒๕๔๕  University of Michigan, Ann Arbor, USA. 
 M.S. (Chemical Engineering)          ๒๕๓๙  Vanderbilt University, Tennessee, USA. 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)                      ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
      ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ A. Wongkaew (2008). “Effect of cerium oxide and zirconium oxide to  
    activity of catalysts”, Chiang Mai J. Sci. 35 (1) : 156-162. 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติของสกอ. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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 เรื่องท่ี  ๒ T. Charinpanitkul, P. Poomarin, A. Wongkaew & K-S. Kim (2009).  
    “Dependence of zinc aluminate microscopic structure on its synthesis”,  
    Journal of Industrial and Engineering Chemistry 15 : 163-166. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
 เรื่องท่ี  ๓ A. Wongkaew, W. Jansome, S. Khemchan, N. Sawaengmit & S. Mitpapan  
    (2010). “Synthesis of nanoparticles of mixed oxides containing titanium  
    cerium silver and silicon : Phase transformation” Energy Rec. J. 1 (2) : 73-77. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 เรื่องท่ี  ๔ W. Kanha & A. Wongkaew (2010). “Effect of preparation conditions on  

    properties and catalytic properties of mixed oxide to selective CO  
    oxidation” The 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference on New and  
    Renewable Energy, 21-22 Jan., Chonburi, Thailand. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ เอกรัตน์  วงษ์แก้ว. (๒๕๕๑). คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมเคมี  : ภาควิชา 
    วิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา.  จ านวน  ๓๙๖  หน้า   
    (ถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม)   
    *ได้มีการใช้เป็นต าราในรายวิชา  ๕๓๒๒๑๒  คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมเคมี   
    ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคปลาย  
    ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางเอกรัตน์  วงษ์แก้ว  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นางเอกรัตน์  วงษ์แก้ว 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



 - ๑๕ - 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑) เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 

 ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นางเอกรัตน์  วงษ์แก้ว 

๒) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
  ๔.๑.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์   
    เพื่อขอก าหนด ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
     

    ด้วย  นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๔๗๑-๒๕๕๑  สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
          อายุการปฏิบัติงาน  ๓๒ ปี  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙   
 คุณวุฒิ          ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์  ๒๕๓๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
     และสารนิเทศศาสตร์) 
 กศ.บ.  (ภาษาไทย)   ๒๕๒๕  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
        ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ กุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์. (๒๕๕๓). การจัดการสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาคตะวันออก. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์, ๑๘ (๓๐) ;  กรกฎาคม-ธันวาคม.  

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์ 
เผยแพร่) 
 



 - ๑๖ - 

    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
  เรื่องท่ี  ๑ กุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์. (๒๕๕๑). ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี. ชลบุรี : ภาควิชาสารสนเทศศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยบูรพา.  จ านวน  ๓๗๒  หน้า  (ถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม)   
    เผยแพร่   ๑.  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
      ๒.  งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
      ๓.  ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    (ต ารานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ๒๔๕๒๑๖ สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    และใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา) 
    * ได้มีการใช้เป็นต าราในรายวิชา ๒๔๕๒๑๖ สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี   ในภาคต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของ นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 
 
 



 - ๑๗ - 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑) เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 

 ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของ นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ 

๒) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

   ๔.๑.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายสุเมธ  งามกนก  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
    ด้วย  นายสุเมธ  งามกนก   พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๗-๒๕๔๓  สังกัดศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น าทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙   
      อายุการปฏิบัติงาน ๔ ปี ๖ เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)   ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)   ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
 ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)   ๒๕๓๑  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Sumet Ngamakanok. (2010). Sharing the Perception of Employees  
    for Distributed Leadership in the Faculty of Education at the  
    University Level. Proceedings. The 2nd International Conference on  
    Learning & Teaching:Educa 2010. pp.50-57.     
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 
 
 



 - ๑๘ - 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุเมธ  งามกนก. (๒๕๕๑). การสร้างทีมงาน (Team Building). วารสารศึกษาศาสตร์. 
     ๑๙ (๑), (ตุลาคม ๒๕๕๐-มกราคม ๒๕๕๑), ๓๑-๔๔. 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์  เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐             
 เรื่องท่ี  ๒ สุเมธ  งามกนก. (๒๕๕๔). การวางแผนกลยุทธ์ : ตัวชี้วัดระดับบุคคล.  
    วารสารศึกษาศาสตร์. ๒๒ (๒), (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม). 

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่) 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบวารสารศึกษาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสุเมธ  งามกนก  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่   
๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ นายสุเมธ  งามกนก 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
 ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ นายสุเมธ  งามกนก 

๒) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
 
 



 - ๑๙ - 

   ๔.๑.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางศิรประภา  พฤทธิกุล  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
 
    ด้วย  นางศิรประภา  พฤทธิกุล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๒๘๖-๒๕๔๘  สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๐   
      อายุการปฏิบัติงาน ๔ ปี  
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
      ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)      ๒๕๔๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
      ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)      ๒๕๔๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
      ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)      ๒๕๓๘  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
   เกียรตินิยมอันดับ  ๒ 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ศิรประภา  พฤทธิกุล. (๒๕๕๔). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
    จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานของนิสิตสาขา 
    วิชาการศึกษาปฐมวัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์ ๒๒(๒)  

(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) : ๑๕ หนา้   
(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์ 
เผยแพร่) 

     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์  เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ศิรประภา  พฤทธิกุล. (๒๕๕๓-๒๕๕๔). จิตตปัญญาศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์  
    ๒๒ (๑) (ตุลาคม ๒๕๕๓-มกราคม ๒๕๕๔) : ๑๕ หน้า   

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่) 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์  เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



 - ๒๐ - 

 เรื่องท่ี  ๒ ศิรประภา  พฤทธิกุล. (๒๕๕๔). พัฒนาการทางวิชาชีพครูปฐมวัย.  
    วารสารศึกษาศาสตร์ ๒๒ (๓) (มิถุนายน-กันยายน) : ๑๖ หน้า   

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์ 
เผยแพร่) 

     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์  เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางศิรประภา  พฤทธิกุล  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของ นางศิรประภา  พฤทธิกุล 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
 ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของ นางศิรประภา  พฤทธิกุล 

๒) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

   ๔.๑.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายบุญเสริม  วัฒนกิจ เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาศิลปศึกษา 
 
    ด้วย  นายบุญเสริม  วัฒนกิจ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๒๕๓-๒๕๔๗  สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาศิลปศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



 - ๒๑ - 

 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗   
       อายุการปฏิบัติงาน ๗ ปี  ๒  เดือน  
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 กศ.ม.    ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (หลักสูตรและการสอน) 
 ศป.บ.  (จิตรกรรม) ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ บุญเสริม  วัฒนกิจ. (๒๕๕๔). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะปฏิบัติทางศิลปะ 
    ด้านการวาดภาพระบายสี ตามความต้องการการพัฒนทางวิชาการของครูผู้สอน.  
    วารสารศึกษาศาสตร์ ๒๒ (๒), (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม). 

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์ 
เผยแพร่) 

     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์  เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ บุญเสริม  วัฒนกิจ. (๒๕๕๒). การวาดเส้นคนเหมือนด้วยเทคนิคผงถ่าน  
    (Carbon  Powder  Drawing). ชลบุร ี: โรงพิมพ์ เก็ทกู๊ดครีเอชั่น   
    จ านวน  ๒๒๘ หน้า,  จ านวนพิมพ์  ๑,๐๐๐  เล่ม,  ISBN: ๙๗๘-๙๗๔-๒๒๕-๖๙๗-๕ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐  
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายบุญเสริม  วัฒนกิจ  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
 
 



 - ๒๒ - 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาศิลปศึกษา  ของ นายบุญเสริม  วัฒนกิจ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาศิลปศึกษา  ของ นายบุญเสริม  วัฒนกิจ 

๒) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  
   ๔.๑.๒.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายมนตรี  โพธิโสโนทัย  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาวิทยาการปัญญา 
 

    ด้วย  นายมนตรี  โพธิโสโนทัย  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   
เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๐๓๘๕  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา   
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาการปัญญา   
(Cognitive Science) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 อายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี  ๑  เดือน  (เคยด ารงต าแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้โอนย้ายไปสังกัดวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
 วิทยาปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  ตามค าสั่งที่ ๒๗๘๙/๒๕๕๒   
 ลงวันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  เรื่อง การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย) 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Information and    ๒๕๕๑  Nagaoka University of Technology,  
      Control Engineering)   Japan 
 วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)    ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
      ประเทศไทย 
 คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)    ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   ประเทศไทย 



 - ๒๓ - 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Phothisonothai, M. (2010). “Nondestructive Maturity Classification of  
    Durian Based on Fractal Features” The 10th International Conference  
    on Information Science. Signal Processing, and their Applications  
    (ISSPA 2010), pp.566-569, Malaysia.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ Phothisonothai, M., and Nakagawa M. (2008). “A Complexity Measure  
    Based on Modified Zero-Crossing Rate Function for Biomedical Signal  
    Processing” The 13th International Conference on Biomedical  
    Engineering (ICBME),pp.240-244, Singapore.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 เรื่องท่ี  ๓ นลินี  ชนะมูล, เบญญาดา  อุณหเลขจิตร และมนตรี  โพธิโสโนทัย. (๒๕๕๓).  

“การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์หน่วยเสียงของผู้พูดภาษาไทย” 
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ๓๓ (๔), ตุลาคม-ธันวาคม. หน้า ๓๑๙-๓๒๘.   

    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 เรื่องท่ี  ๔ มนตรี  โพธิโสโนทัย และเฉลิมภัณฑ์  ฟองสมุทร. (๒๕๕๓). วิธีการรู้จ าเสียงพูด 
    ภาษาไทยแบบทนทานต่อเสียงรบกวนภายนอก” การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
    ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖, หน้า ๒๐๕-๒๑๐.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ มนตรี  โพธิโสโนทัย. (๒๕๕๒). “การประยุกต์ใช้งานคลื่นไฟฟ้าสมองกับงานวิจัย 
    ด้านวิทยาการปัญญา”  วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, ๑๗ (๑),  
    เมษายน-กันยายน ๒๕๕๒  หน้า ๑-๑๔. 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑๗  มีนาคม 
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



 - ๒๔ - 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายมนตรี  โพธิโสโนทัย  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาการปัญญา ของ นายมนตรี  โพธิโสโนทัย 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ทีป่ระชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑) เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
 ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 สาขาวิชาวิทยาการปัญญา ของ นายมนตรี  โพธิโสโนทัย 

๒) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  
   ๔.๑.๒.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายกิตติพงศ์  บุญโล่ง เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
    ด้วย  นายกิตติพงศ์  บุญโล่ง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๓๕๙  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
       อายุการปฏิบัติงาน ๒ ปี  ๔  เดือน   
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๕๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 วศ.ม.  (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
     ประเทศไทย 
 วศ.บ.  (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเทศไทย 



 - ๒๕ - 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องที่  ๑ Boonlong, K., Maneeratana, K., and Chaiyaratana, N. 2006.  Determination  
    of erroneous velocity vectors by co-operative co-evolutionary genetic  
    algorithms. Proceedings of the 2nd IEE International Conference on  
    Cybernetics and Intelligent Systems (CIS 2006), 7-9 June 2006, Twin  
    Towers Hotel, Bangkok, Thailand. P. 3-8. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๑ 
 เรื่องท่ี  ๒ Boonlogn, K. 2011. Adaptive Mutation in Multi-objective Evolutionary  
    Algorithm for Continuum Topology Optimization.  Proceedings of the  
    15nd International Annual Symposium on Computational Science and  
    Engineering Proceedings of the ANSCSE15, March 30 to April 2, 2011,  
    Bangkok University, Thailand. P. 171-176 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ กิตติพงศ์  บุญโล่ง. (๒๕๕๔). ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมส าหรับการหาค่าเหมาะที่สุด 
    วัตถุประสงค์หลายอย่าง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ๑๖ (๑)  มกราคม-มิถุนายน  
    ๒๕๕๔ : ๑๐๗-๑๑๔. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

*วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็น
ที่ยอมรับระดับชาติของสกอ. 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายกิตติพงศ์  บุญโล่ง  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ของ  นายกิตติพงศ์  บุญโล่ง 



 - ๒๖ - 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
 ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ของ  นายกิตติพงศ์  บุญโล่ง 

๒) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
    ๔.๑.๒.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายอภิสิทธิ์  ภคพงศ์พันธุ์  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
 
    ด้วย  นายอภิสิทธิ์  ภคพงศ์พันธุ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๑๐-๒๕๕๓  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
       อายุการปฏิบัติงาน ๑๓ ปี  ๖  เดือน   
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D.  ๒๕๕๓  University of East Anglia, England 
 (Mathematics) 
 วท.ม.  (คณิตศาสตร์) ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 วท.บ.  (ศึกษาศาสตร์)   ๒๕๓๘  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเทศไทย 
 เกียรตินิยมอันดับสอง 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Apisit  Pakapongpun. (2011). Orbit Dirichlet series for powers of maps.  
    International Journal of Pure and Applied Mathematics-IJPAM.   
    (http://www.ijpam.eu/contents/index.html)  

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

http://www.ijpam.eu/contents/index.html


 - ๒๗ - 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Apisit Pakapongpun. (2011). A survey of orbit Dirichlet series. International  
    Mathematical Forum, Vol. 6, 2011, no. 28, 1357-1361. 
    (http://www.m-hikari.com/forth/pakapongpunIMF25-28-2011.pdf) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอภิสิทธิ์  ภคพงศ์พันธุ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ  นายอภิสิทธิ์  ภคพงศ์พันธุ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
 ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ  นายอภิสิทธิ์  ภคพงศ์พันธุ์ 

๒) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

   ๔.๑.๒.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายเกรียงศักดิ์   เขียวม่ัง   เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
   
    ด้วย  นายเกรียงศักดิ์   เขียวมั่ง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๙๖-๒๕๔๖  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

http://www.m-hikari.com/forth/pakapongpunIMF25-28-2011.pdf
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 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      อายุการปฏิบัติงาน ๘ ปี  ๗  เดือน   
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ศป.ด.  ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย 
 (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
 ศ.ม.  (เครื่องเคลือบดินเผา) ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  ประเทศไทย 
  

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ เกรียงศักดิ์    เขียวมั่ง. (๒๕๔๙). การศึกษาการใช้ประโยชน์จาก Working Mold  
    ที่เสื่อมสภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
    ก่อสร้าง. Proceedings การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓.  
    วันที่  ๗-๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
    วังท่าพระ  ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ.  หน้า ๑๔๘-๑๕๑. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง. (๒๕๕๔). Rhinoceros 3D เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์.  
    จ านวน  ๙๒  หน้า.  (ถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม)   
    *ได้มีการใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา  ๖๓๒๒๔๖ Computer-Aided 3D Model  
      และใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
    เผยแพร่ ๑.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ๒.  ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ๓.  ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายเกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
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ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  ของ  นายเกรียงศักดิ์   เขียวมั่ง 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
 ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  ของ  นายเกรียงศักดิ์   เขียวมั่ง 

๒) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  
  ๔.๑.๒.๑๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวศุภรางศุ์  อินทรารุณ   
    เพื่อขอก าหนด ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวชิาภาษาไทย 
 
    ด้วย  นางสาวศุภรางศุ์  อินทรารุณ  ข้าราชการ  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๒๘  สังกัดภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๐  อายุราชการ  ๓๓  ปี  ๘  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Linguistics) ๒๕๓๙  University of Calcutta, India. 
 อ.ม. (บาลี-สันสกฤต) ๒๕๒๐  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 อ.บ. (ภาษาไทย) ๒๕๑๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 เกียรตินิยมอันดับสอง 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ศุภรางศุ์  อินทรารุณ. (๒๕๕๓). การปนภาษาในการบรรยายสดฟุตบอลโลก ๒๐๑๐   
    ทางโทรทัศน์ไทย. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  
    ๑๘(๓๐), (กรกฎาคม-ธันวาคม  ๒๕๕๓). 
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(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์ 
เผยแพร่) 

    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ศุภรางศุ์  อินทรารุณ. (๒๕๔๕). ภาพพจน์ในชีวิตประจ าวัน. วารสารวชิาการ 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ๙(๑๑-๑๒), (มกราคม-มิถุนายน และ 
    กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๔๕), ๙๗-๑๑๒. 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวศุภรางศุ์  อินทรารุณ  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาไทย  ของ  นางสาวศุภรางศุ์  อินทรารุณ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
 ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 สาขาวิชาภาษาไทย  ของ  นางสาวศุภรางศุ์  อินทรารุณ 

๒) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๒.๑๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายธนะสิทธิ์  รัชตเรืองสิทธิ์   
    เพื่อขอก าหนด ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาฟิสิกส์ 
 
    ด้วย  นายธนะสิทธิ์  รัชตเรืองสิทธิ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๑๓-๒๕๔๕  สังกัดภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาฟิสิกส์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๗   
      อายุการปฏิบัติงาน ๗  ปี  
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วท.ด. (ฟิสิกส์) ๒๕๔๗  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 วท.ม. (ฟิสิกส์) ๒๕๔๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 วท.บ.  (ฟิสิกส์) ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องที่  @ B. Krunavakarn, & S. Yoksan, Upper critical fields of  
    ferromagnet/superconductor layered structures, Physica C 440,  
    25-34 (2006). 
    (www.elsevier.com/locate/physc) 
                                เปน็เจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ B. Krunavakarn, S. Kaskamalas, & S. Yoksan. 2004. Thermodynamics  
    properties of a d-wave superconductor near zero temperature, Journal  
    of superconductivity : Incorporating Novel Magnetism 17, 297-301. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐ 
 เรื่องท่ี  ๓ B. Krunavakarn, P. Yingpratanporn, S. Kaskamalas, & S. Yoksan,  
    S. Kaskamalas. 2002. Thermodynamics properties of a BCS  
    superconductor near the zero temperature, International Journal  
    of Modern Physics B 16, 3615-3621. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
 เรื่องท่ี  ๔ B. Krunavakarn, S. Kaskamalas, & S. Yoksan. 2000. Thermodynamics  
    properties of a BCS superconductor, Physica C 338, 305-315.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐ 
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 เรื่องท่ี  ๕ S. Kaskamalas, B. Krunavakarn, & S. Yoksan. 2000. Dependence of the  
    gap-ratio on the Fermi level shift in a Van Hove Superconductor,  
    International Journal of Modern Physics B 14, 2127-2133. 
                                เปน็เจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องที่  ๑ ธนะสิทธิ์  รัชตเรืองสิทธิ์. 2011. ทฤษฎีสภาพน ายวดยิ่งแบบคลื่นเอสทริปเปลต.  
    วารสารวิทยาศาสตร์  มศว. 27 (1) :  231-239. 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม 
    พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิทยาศาสตร์ มศว. เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายธนะสิทธิ์  รัชตเรืองสิทธิ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาฟิสิกส์  ของ  นายธนะสิทธิ์   รัชตเรืองสิทธิ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑)  เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
 ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 สาขาวิชาฟิสิกส์  ของ  นายธนะสิทธิ์   รัชตเรืองสิทธิ์ 

๒) น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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 ๔.๑.๓ การจัดตั้งหน่วยงานในส่วนงาน  
   ๔.๑.๓.๑ การจัดตั้งภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นหน่วยงาน 
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดตั้งเป็นส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  

เรื่อง การจัดตั้ง ส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   
มีภาระหน้าที่ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี วิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มีการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒  
ดังนี้ ๑) ส านักงานคณบดี ๒) ภาควิชานิติศาสตร์ และ ๓) ภาควิชารัฐศาสตร์  ในด้านอัตราก าลัง คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มีอัตราก าลังประกอบด้วย คณาจารย์ ๓๕ อัตรา และเจ้าหน้าทีส่นับสนุนวิชาการ ๒๒ อัตรา  
  ปัจจุบันคณะมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาตรี  

๑.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (๓ กลุ่มวิชา) 

 -   กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ศึกษา 

 -   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

 -   กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น 

๑.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

-  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี) 

-  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) 
๑.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

๑.๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 

๑.๔  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต) 

๑.๕  หลักสูตรวชิาโทรัฐศาสตร์ 

๑.๖  หลักสูตรวชิาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.๗  หลักสูตรวชิาโทการบริหารงานยุติธรรม 

๑.๘  หลักสูตรวชิาโทนิติศาสตร์ 
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๒. ระดับปริญญาโท 

๒.๑ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (๒ กลุ่มวิชา) 
-  กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา  
-  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

๒.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
๒.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง   
๒.๔  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม   
๒.๕  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (๔ กลุ่มวิชา) 
 -   กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองไทย 
 -   กลุ่มวิชาการเมืองเปรียบเทียบ 
 -   กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย 
 -   กลุ่มวิชาการปกครองท้องที่ไทย 

๓. ระดับปริญญาเอก 

  ๓.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 
  มีนิสิตทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๕,๓๓๑ คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 
๔,๖๗๓ คน ระดับปริญญาโท ๖๓๔ คน และระดับปริญญาเอก ๒๔ คน 
  จากภาระงานดังกล่าวข้างต้น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอขอ
จัดตั้งภาควิชาเพ่ิมขึ้นอีก ๑ ภาควิชา คือ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือให้การบริหารจัดการและการพัฒนา
คุณภาพ  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยจัดแบ่งหลักสูตรสาขาวิชาตามโครงสร้าง
หน่วยงาน ดังนี้ 
 

ภาระงานตามโครงสร้างหน่วยงาน (เดิม) ภาระงานตามโครงสร้างหน่วยงาน (ใหม่) 
๑. ส านักงานคณบดี ๑. ส านักงานคณบดี 
๒. ภาควิชานิติศาสตร ์
    ๒.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
    ๒.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต) 
    ๒.๓  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

  - กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา 
  - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

๒. ภาควิชานิติศาสตร ์
    ๒.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
    ๒.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต) 
    ๒.๓  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

  - กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา 
  - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  
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ภาระงานตามโครงสร้างหน่วยงาน (เดิม) ภาระงานตามโครงสร้างหน่วยงาน (ใหม่) 
๓. ภาควิชารัฐศาสตร์ 
    ๓.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
    -  กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ศึกษา  
    -  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง  
    -  กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น  

๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
     -  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี) 
     -  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียน) 

๓.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
    ๓.๔  หลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์ 
    ๓.๕  หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ๓.๖  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม 
    ๓.๗ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ 
    ๓.๘ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง   
    ๓.๙ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม   

๓. ภาควิชารัฐศาสตร์ 
    ๓.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
    -  กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ศึกษา  
    -  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง  
    -  กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น  
    ๓.๒  หลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์ 
    ๓.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ 
    ๓.๔ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง   
    ๓.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม   
    ๓.๖ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (๔ กลุ่มวิชา) 
    -  กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองไทย 
    -  กลุ่มวิชาการเมืองเปรียบเทียบ 
    -  กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย 
    -  กลุ่มวิชาการปกครองท้องที่ไทย 

๓.๗ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
 

    ๓.๑๐ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (๔ กลุ่ม
วิชา) 
    -  กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองไทย 
    -  กลุ่มวิชาการเมืองเปรียบเทียบ 
    -  กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย 
    -  กลุ่มวิชาการปกครองท้องที่ไทย 

๓.๑๑ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
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ภาระงานตามโครงสร้างหน่วยงาน (เดิม) ภาระงานตามโครงสร้างหน่วยงาน (ใหม่) 
 
- 

๔. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
    ๔.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
    -  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
     -  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียน) 
    ๔.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
    ๔.๓  หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ๔.๔  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 

การจัดตั้งภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่  
๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๙) ก าหนดให้น าเสนอ                
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเสนอขอแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคสาม 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหน่วยงาน 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒.   ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน     
  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๓.   เห็นสมควรให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 



 - ๓๗ - 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 
  ๑.๑) การจัดตั้งภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใน 
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  ๑.๒) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
   (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๔ การปิดหลักสูตร  
   ๔.๑.๔.๑ การปิดหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ สาขาวิชา   
  
    ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เสนอการปิดหลักสูตรจ านวน ๔ สาขาวิชา ได้แก่  
   ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ๓.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๒   

โดยมีเหตุผลการปิดหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามมติของคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ ในคราว
ประชุมวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ 
  ๓. บางหลักสูตรไม่มีนิสิตเข้าศึกษา และบางหลักสูตรมีนิสิตจ านวนน้อยมาก 
  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีมติมอบหัวหน้าภาควิชาที่มีแผนการรับนิสิตเป็นศูนย์ให้ด าเนินการขอปิดหลักสูตรต่อไป  

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ สาขาวิชา แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
๑. การขอปิดหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์  จ านวน ๔ สาขาวิชา 
๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการการปิดหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ สาขาวิชา  
  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลในการขอปิดหลักสูตรแยกกันในแต่ละหลักสูตร 
  และแสดงจ านวนนิสิตย้อนหลังในแต่ละปี 

๒)  ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 ๓) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๔.๒ การปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  จ านวน ๑๐ สาขาวิชา 
 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ขอให้สถาบันอุดมศึกษารับผู้ส าเร็จระดับ 
ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี)  
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายวิชาการเสนอการปิดหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จ านวน ๑๐ สาขาวิชา ดังนี้   
        ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
        ๒.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
        ๓.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
        ๔.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  (ต่อเนื่อง) 
        ๕.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง) 
        ๖.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  (ต่อเนื่อง) 
        ๗.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  (ต่อเนื่อง) 
        ๘.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
        ๙.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ต่อเนื่อง) 

๑๐. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ต่อเนื่อง)  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  จ านวน ๑๐ สาขาวิชาแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

๑.  การขอปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  จ านวน ๑๐ สาขาวิชา 
 โดยหลักสูตรล าดับที่ ๑- ๙  ปดิตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 ส่วนล าดับที่ ๑๐ ปิดตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๒.  คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการการขอปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  จ านวน ๑๐ สาขาวิชา 

 โดยหลักสูตรล าดับที่ ๑- ๙  ปดิตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 ส่วนล าดับที่ ๑๐ ปิดตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๒)  ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 ๓) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๕ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
   ๔.๑.๕.๑ การขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
    ณ หน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มีความประสงค์จะขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร- 

บัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) ณ หน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง  
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  โดยมีเหตุผลในการเปิดคือ  ส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลาได้มี
หนังสือเชิญให้คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ตามหนังสือ ที่ ยล ๕๒๑๐๖/๓๓๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้พิจารณา
แล้วเห็นความส าคัญของการศึกษาในพ้ืนที่ของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จึงยินดีที่จะเปิดหลักสูตรสาขาวิชา
ดังกล่าว  
  การขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสตรเทียบโอน)  
ณ หน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย   
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ประมาณ ๔๐ คนต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ได้แนบรายงาน 
การประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ หน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง  
จังหวัดยะลา  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔   
เมื่อวันอังคารที่  ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) ณ หน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง  
จังหวัดยะลาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) ณ หน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง  
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑) ขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ดังนี้ 

๑.๑)  ขอให้เรียงล าดับอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกข้ึนก่อน 
๑.๒)  ขอให้เพ่ิมจ านวนรับเป็น ๕๐ คน 
๑.๓)  ขอให้เพ่ิมรายละเอียดในบทน าอ้างถึงหน่วยสอนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เปิดสอน 
 หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
 ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่แล้ว 

๒)  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๕.๒ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง หน่วยสอนศูนย์การศึกษาจันทบุรี  
    จังหวัดจันทบุรี ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 

    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ได้เสนอการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
หน่วยสอนศูนย์การศึกษาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีเหตุผลในการปิด คือ จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษาจันทบุรีจากการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งมาจัดการเรียนการสอน 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง หน่วยสอนศูนย์การศึกษาจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
๑.  การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง หน่วยสอนศูนย์การศึกษาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
 ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๒. วิทยาลัย ฯ ได้ให้นิสิตย้ายมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง หน่วยสอนศูนย์การศึกษาจันทบุรี  
  จังหวัดจันทบุรี ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒) วิทยาลัย ฯ ได้ให้นิสิตย้ายมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ๓) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๖ รับรองวารสารทางวิชาการ 
   ๔.๑.๖.๑ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
   (Peer Review) วารสารอินฟอร์เมชั่น ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
   ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง 

อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ ฉบับลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการ  โดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการ
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 
แต่ละสาขาวิชา  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยที่มีการผลิตวารสารวิชาการ 
ที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารที่ ก.พ.อ. ยังมิได้ให้ค ารับรอง    
และวารสารที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนงานผลิตขึ้น  แต่เห็นว่าวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ.   
มีประโยชน์ต่อคณะ/วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้คณาจารย์ใน 
คณะ/วิทยาลัยน าผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการ
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)  จ านวน  ๑  ฉบับ  ได้แก่  วารสารอินฟอร์เมชั่น  ส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตารางสรุป การวิเคราะห์วารสารทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
วารสารวิชาการระดับชาติกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. 

 
หมายเหตุ  :  เลข ๑-๙   หัวขอ้เกณฑ์   (ตามเอกสารแนบหมายเลข   ๑) 

      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   N/A ไม่ทราบข้อมูล 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

(Peer Review)  วารสารอินฟอร์เมชั่น ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรอง 
  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  วารสารอินฟอร์เมชั่น ส านักวิทยบริการ  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ 
หลักสูตรนี้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ จ าเป็นต้องปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และปรับตามการ
เปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาพยาบาลขององค์กรวิชาชีพ 
 
 

ล าดับ วารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑ วารสารอินฟอร์เมชั่น   

ส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๘  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
  หมวดวิชาแกน      ๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๔  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๐๗/๑๕๑๕ ลงวันศุกร์ที่ ๒๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ  
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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   ๔.๒.๑.๒  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ เนื่องจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรจะต้องปรับปรุงให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและแนวคิดวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้หลักสูตรนี้ได้ผลิตบัณฑิตไปได้ ๕ รุ่นแล้ว 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่า ควรปรับปรุงให้มีเนื้อหาวิชาที่เน้นความเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๘  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
  หมวดวิชาแกน      ๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ    ๑๔  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๐๗/๑๕๑๕ ลงวันศุกร์ที ่๒๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
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มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ  
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
    คณะแพทยศาสตร์เสนอ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลา ๕ ปี สมควรแก่การปรับปรุงให้ทันสมัยและเหมาะสม 
มากขึ้น ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และทางการแพทย์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประกอบกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทางองค์กรวิชาชีพคือแพทยสภา มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

โครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๕๗ หน่วยกิต  
และไม่เกิน ๒๖๓ หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  ๒๒๑  หน่วยกิต 

  -   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     ๘๑  หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาชีพ    ๑๓๖  หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า        ๔  หนว่ยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖  หนวยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ  
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๒.๑.๔  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 
เมื่อวันพุธที่  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งได้เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรแล้วในภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับทราบ 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งให้มาปรับแก้ในส่วนของผลการเรียนรู้  

คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีความประสงค์ขอเพิ่มเติมรายวิชาในส่วนของกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
เข้าไปในหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการเน้นศาสตร์ทางทะเล โดยไม่กระทบกับโครงสร้างของหลักสูตรและการด าเนินงาน 
ของหลักสูตรตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๘  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หนวยกิต 
หมวดวิชาพื้นฐาน      ๕๒  หนวยกิต 

-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๔  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๘  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    ๖๐  หนวยกิต 
-  กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ๕๑  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
   (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ  
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
    คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้
     ๑.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 

เวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     ๒.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 

อาชีวอนามัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๖  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๗/๑๕๑๕ ลงวันศุกร์ที่  
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตรแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ 
  จ านวน  ๒ สาขาวิชา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ  
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
   ๔.๒.๑.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ 

 
  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จ านวน ๒ สาขาวิชา ดังนี ้
     ๑.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และ 

การออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๒.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลกัสูตรแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ 
  จ านวน  ๒ สาขาวิชา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ และให้ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัย 
  ที่นางสาวมียอง ซอจบการศึกษา 
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
   ๔.๒.๑.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ สาขาวิชา ดังนี ้



 - ๔๙ - 

     ๑.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     ๒.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ สาขาวิชาแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จ านวน  ๒ สาขาวิชา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ  
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอเรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากรหัสวิชา  
๔๕๔๖๙๘ การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการบริหารธุรกิจ (Selected Topics in Business Administration)  
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ้ ากับรหัสวิชา ๔๕๔๖๙๘ 
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการบริหารธุรกิจ (Selected Topics in Business Administration) ของหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงขอเปลี่ยนรหัสวิชาดังกล่าวของ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ เปน็รหัส ๔๕๔๖๙๗ 
สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
รหัสวิชาเดิม 

๔๕๔๖๙๘ การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ    ๖ (๐-๐-๑๘) 
    Selected Topics in Business Administration  

เปลี่ยนเป็น 
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๔๕๔๖๙๗ การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารธุรกิจ    ๖ (๐-๐-๑๘) 
    Selected Topics in Business Administration  

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม    
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ  
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๒.๑.๙ การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ของสถาบันภาษา 
 
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา  

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๔ ง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง  
การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น  ก าหนดให้รายวิชาภาษาท่ี 
สังกดัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปลี่ยนมาสังกัดสถาบันภาษา จ านวน  ๔๐ รายวิชา  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ของสถาบันภาษาแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ของสถาบันภาษา  จ านวน ๔๐ รายวิชา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ  
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑  การขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  
 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) ก าหนดอ านาจ 

หน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการใหป้ริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบตัรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย”   
  โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภา
วิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  มีทั้งสิ้น ๙,๐๘๒ คน  
ประธานในที่ประชุม (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย)  จึงขอความเห็นชอบการอนุมัติผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบในหลักการ การขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 ๒) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

 ๕.๒  การด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  ก าหนดให้ 
สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ จ านวน ๑๑ ข้อ นั้น   
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย ประธานในที่ประชุมขอหารือ 
การด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณางานวิชาการตามอ านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ 
  เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการต่อไป 
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 ๕.๓  การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย ประธานในที่ประชุมขอหารือต าแหน่ง 

ทางวิชาการ ซึ่งที่ผ่านมาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ใช้เกณฑ์เดียวกับข้าราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีช่องทางเดียวคือ การพิจารณาผลการสอน ผลงานทางวิชาการ  
และมีมหาวิทยาลัยหนึ่ง ซึ่งประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ก าหนดวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการพิเศษ 
โดยเฉพาะ เช่น ใช้ผลงานวิจัยอย่างเดียว หรือ ผลงานวิจัยและต ารา หรือ หนังสือผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และได้สอบถามไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่า 
“การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์” เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย 
ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาเฉพาะต าแหน่งศาสตราจารย์เท่านั้น   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมเห็นควรให้น าไปปรึกษาหารือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๕.๔  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ 
 
          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 
วันอังคารที่ ๒๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
   
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล   จริตควร)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


