
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

วันอังคารที ่๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย    ประธานกรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง    กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. ศาสตราจาร์ ดร.บุญเสริม  กิจศิริกุล     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๕. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๗. ดร.สุรินทร์   อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
 ๑๘. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา       กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
 ๒๐.  นางนิตยา โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๑.  นางเสริมศรี สามารถกิจ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สดชื่น ชัยประสาธน์ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง    
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 ๑.  ดร.ศิรดา   จารุตกานนท์  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๒.  ดร.กัญจนวลัย  นนทแก้ว แฟร์รี่  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว (รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ๖/๒๕๕๗ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่  
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๑๔๗ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเรจจการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเรจจการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝุายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเรจจการศึกษา 
ที่ได้รวบรวมจากคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว จ านวน ๒,๑๔๗ คน ดังนี้ 
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ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปริญญาตรี ๑,๐๙๗ ๗๕๒ ๑,๘๔๙ 
 ปริญญาโท ๑๗ ๒๖๔ ๒๘๑ 
 ปริญญาเอก ๑๑ ๖ ๑๗ 
  รวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๕ ๑,๐๒๒ ๒,๑๔๗ 

ข้อมูลวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเหจนชอบรายชื่อผู้ส าเรจจการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเหจนชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเรจจการศึกษา จ านวน ๒,๑๔๗ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเรจจการศึกษา จ านวน ๒,๑๔๗ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์   
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

 ด้วย นายวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง 673-2552 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2541 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 
     ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๔ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
M.Sc. Eng. 2546  Korea University, South Korea 
(Computer Science and Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2541  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  29  มกราคม  พ.ศ.  2558 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัย  จ านวน  3  เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องท่ี 1 Sriborrirux, W., Promsiri, P., S Limmanee, A. (2014). Multiple Secret Key 
  Sharing based on Network Coding Technique for Open Cloud DRM  
  Service Provide. In Proceedings of the IEEE 17th International Conference 
  on Computational Science and Engineering (pp. 953-959). Chengdu,  
  Sichuan: China. 
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 (วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text databases) 
 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0658/2556 เรื่อง รายชือ่วารสารทางวิชาการ 
 เพ่ือเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับ 
 การยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  55 
 เรื่องท่ี 2 Sriborrirux, W., Leamsumran, P. & Dan-klang, p. (2014). Real-time system  
  for Monitoring activity among the elderly using and RF SoC device with  
  triaxial Accelerometer data over a wireless sensor network.  
  In Proceedings of the 2014 IEEE Mtt-S International Microwave Workshop  
  Series on RF and Wireless Technologies for Biomedical and Healthacre  
  Applications (pp.126-129). 
 (วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text databases) 
 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0658/2556 เรื่อง รายชือ่วารสารทางวิชาการ 
 เพ่ือเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับ 
 การยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา) ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  60 
 เรื่องท่ี 3 Sriborrirux, W., Limmanee, A. & Kraipui, S. (2013). Unequal Security  
  Protection: A Unified Famework, Implementation, and Performance  
  Evaluation of Theoretical and Practical Security. In Proceedings of the  
  10th International Symposium on Wireless Communication Systems  
  (pp.1-5). VDE VERLAG GMBH, Berlin, Offenbach: Germany. 
 (วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
 (Indexing and Abstracts databases) SCOPUS (http://www.scopus.com) 
 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0658/2556 เรื่อง รายชือ่วารสารทางวิชาการ 
 เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับ 
 การยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา ข้อ 1) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  55 
 

 หนังสือ  จ านวน  1  เล่ม 
 เรื่องท่ี 1 วิรุฬห์  ศรีบริรักษ์. (2557). Embedded Android Development:  
  สู่เส้นทางนักพัฒนา. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน). (จ านวน 397 หน้า  
  ISBN 978-616-117-8) มีการเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  (e-book) ผ่านเว็บไซต์บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) http://www.tesa.or.th 
  มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
 (ได้รับการตรวจและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องสาขานั้น 
 เมื่อวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่วันที่ 24 เดือน 
 เมษายน พ.ศ. 2557) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

http://www.tesa.or.th/


-๖- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายวิรุฬห์  ศรีบริรักษ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนของ นายวิรุฬห์  ศรีบริรักษ์ (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๔๔๗๖ ระบบปฏบิัติการคอมพิวเตอร์) แล้วเห็นว่า นายวิรุฬห์  
ศรีบริรักษ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายวิรุฬห์  ศรีบริรักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แล้ว พบว่า มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 

ประเด็นเสนอ 1. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของ นายวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
  ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่ง 
  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของ นายวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ 
  โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

  ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์   
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเซรามิกส์ 
 

 ด้วย นายเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๔๙๕-๒๕๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเซรามิกส์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
      ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
      ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๕ เดือน 
คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิกส์) ๒๕๓๓  วิทยาลัยครูพระนคร ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๙ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



-๗- 

 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่ 
 เรื่องท่ี ๑ เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์. (๒๕๕๖). การพัฒนาเนื้อดินปั้นและน้ าเคลือบในการท า 
  เครื่องปั้นดินเผาของแหล่งจันทบุรี. ศิลปกรรมบูรพา, ๑๖(๒), ๓๔-๓๗. 
 (วารสารวิชาระดับชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ และข้อ ๔ ซ่ึง 
 สภามหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเหจนชอบ ข้อ ๕.๘ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
 เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการ 
 กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา   
 ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

 หนังสือ จ านวน ๑ เล่ม ได้แก่ 
 เล่มที่ ๑ เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์. (๒๕๕๗). เตาฟืน. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.  
  ๑๖๕ หน้า. ไม่ระบุ ISBN 
  คณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามค าสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้เผยแพร่มาแล้วต้ังแต่กันยายน 
  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งต้ัง) 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเหจนว่า สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเซรามิกส์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์  
(เอกสารประกอบการสอน วิชา ๖๑๗๓๖๓ เคลือบเซรามิกส์ ๑) แล้วเหจนว่า นายเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์  
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วปรากฏว่า มคีุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาเซรามิกส์ ของ นายเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาเซรามิกส์ ของ นายเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ และ 
  ขอให้เพ่ิมข้อมูลเลข ISBN ของหนังสือเรื่องเตาฟืน 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๘- 

  ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายกฤษดา ประสบชัยชนะ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

 ด้วย นายกฤษดา ประสบชัยชนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ า
เลขประจ าต าแหน่ง ๘๔๙-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความ
ประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
      ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๖ ปี ๖ เดือน 
คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Solid Mechanics and ๒๕๕๑ Inha University, South Korea 
Manufacturing Engineering) 
วศ.ม. (การบริหารงานวิศวกรรม) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี ๑ Kritsada Prasopchaichana and Oh-Yang Kwon. (2010) Sensor Fusion by  
  Neural Network and Wavelet Analysis for Drill-Wear Monitoring. Journal  
  of Solid Mechanics and Materials Engineering, 4(6), 749-760 
  (เผยแพร่บทความโดยฐานข้อมูลงานวิจัย J-STAGE (SCImago)) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 เรื่องท่ี ๒ Kritsada Prasopchaichana. (2012) Evaluating the Compressive Strength  
  of Concrete Exposed to Elevated Temperatures Using Ultrasonic Pulse  
  Velocity and Artificial Networks. In Proceedings of 6th European Workshop  
  on Structural Health Monitoring (1559-1566). Dresen: The German  
  Society for Non-Destructive Testing (DGZfP) 
  (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป    
   (Indexing and Abstracts databases) : SCOPUS  (http://www.scopus.com) 
   มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 เรื่องที่ ๓ กฤษดา ประสบชัยชนะ. (๒๕๕๖). การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชุบผิวแขจงของ 
  เหลจกกล้าด้วยวิธีแพจคคาร์บูไรซิ่ง. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
  ประจ าปี ๒๕๕๖. นครปฐม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  



-๙- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกฤษดา ประสบชัยชนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเหจนว่า สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายกฤษดา ประสบชัยชนะ  
(เอกสารประกอบการสอน วิชา วัสดุวิศวกรรม) แล้วเหจนว่า นายกฤษดา ประสบชัยชนะ เป็นผู้ม ี
ความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกฤษดา ประสบชัยชนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วปรากฏว่า มคีุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของ นายกฤษดา ประสบชัยชนะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของ นายกฤษดา ประสบชัยชนะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

  ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ 
 

 ด้วย นางสาวจุฑามาศ แหนจอน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ า
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๘-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มีความ
ประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๒ เดือน 
คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D (Sciences de l’ Education) ๒๕๕๔ University of Montpellier III, France 
วท.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และ ๒๕๓๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประเทศไทย 
การผดุงครรภ์ขั้นสูง 



-๑๐- 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี ๑ จุฑามาศ แหนจอน. (๒๕๕๗). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมทฤษฎีการยอมรับ 
  และพันธะสัญญาต่อการเพ่ิมการคิดแก้ปัญหาทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี. 
  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕ (๓), ๙๘ -๑๑๒.  
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่ 
 เล่มที่ ๑ จุฑามาศ แหนจอน. (๒๕๕๗). ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส: ประยุกต์ใช้เพื่อการ 
  ปรึกษาการเรียนรู้ และธุรกิจ. ชลบุร:ี เกจทกู๊ดครีเอชั่น. 
 (ได้รับการตรวจและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องสาขานั้น 
 เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. 255๗ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่วันที่  
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง))  
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวจุฑามาศ แหนจอน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเหจนว่า สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวจุฑามาศ แหนจอน 
(เอกสารประกอบการสอน วิชา จิตวิทยาการคิด)  แล้วเหจนว่า  นางสาวจุฑามาศ แหนจอน เป็นผู้ม ี
ความเชี่ยวชาญในการสอน  มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ของ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 



-๑๑- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ของ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร  
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

 ด้วย นายมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 306-2548 สังกัดงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ 1  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 9 ปี 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Dr. rer. nat (Medical Microbiology) 2556 University of Gottingen, Germany 
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 2546 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัย  จ านวน  ๒ เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องท่ี 1  Tangwattanachuleeporn, M., Somparn, P., Poolpol, K., Gross, U., Weig,  
  M., & Bader, O. (2013). Prevalence and Antifungal Susceptibility of  
  Cryptococcus neoformans Isolated from Pigeon Excreta in  
  Chon Buri Province, Eastern Thailand. Med Mycol J, 54(3), 303-307. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Pubmed (http://www.ncbi. 
  nlm.nih.gov/pubmed/ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
  ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม  
  พ.ศ. 2556) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  70 
 
 
 
 

http://www.ncbi/


-๑๒- 

 เรื่องท่ี 2 มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร และภิษณี วิจันทึก. (2550).  ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของ 
  สารสกัดบัวหลวงและบัวผุด. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 12(1), 73-78. 
  (วารสารทางวชิาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 
  ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙0 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  1  เรื่อง 
 เรื่องท่ี 1 มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร และภูริชญา สมภาร. (2550).  บทบาทของอินเตอร์ลิวคิน-10 
  ในโรคซิสเต็มมิค ลูปัส อิริธีมาโทซัส.  วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  36(1), 7-15. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 
  ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  90 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนของ นายมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา ๖๘๔๓๑๑ จุลชีววิทยาทางการแพทย์) แล้ว เห็นว่า นายมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร เป็นผู้ม ี
ความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายมารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แล้ว พบว่า มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ 1. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
 ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
 จุลชีววิทยา ของ นายมารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นายมารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๑๓- 

  ๔.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางอิสราภรณ์ ทนุผล   
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาบัญชีบริหาร 
 

 ด้วย นางอิสราภรณ์ ทนุผล  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๔๑๓-๒๕๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบัญชีบริหาร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

     ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๗ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
บช.ด. (การบัญชี) ๒๕๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
บช.ม. (การบัญชี) ๒๕๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
บช.บ. (การบัญชี) ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่ ๒๔  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   

 เรื่องท่ี ๑ Thanupon, I. (2014). Over(Under)payment of Cash Compensation 
  Affecting Return and Firms’ Performance in Next Year. In Proceedings of 
  San Francisco International Business and Education Conferences  
  (pp. 506-1 506-15). USA: San Francisco. 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 

 บทความทางวิชาการที่เคยเสนอ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องที่ ๑ อิสราภรณ์ พลนารักษ.์ (๒๕๕๕) “การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารฐานกิจกรรม 
 ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชน”. รมยสาร, ๑๐.๑  
 (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕), ๕๔-๖๗. 
 (ได้เคยผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 หมายเหตุ นางอิสราภรณ์ พลนารักษ์ ได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น “ทนุผล” ตามหลักฐาน 
 หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอิสราภรณ์ ทนุผล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเหจนว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบัญชีบริหาร 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ได้ประเมินผลการสอน ของ นางอิสราภรณ์ ทนุผล  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินการสอน วิชา ๖๖๔๔๓๑  สัมมนาการบัญชีบริหาร) แล้วเหจนว่า   
นางอิสราภรณ์ ทนุผล เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
สถาบันก าหนด 



-๑๔- 

 กองบริการการศึกษา ไดต้รวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอิสราภรณ์ ทนุผล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบัญชีบริหาร ของนางอิสราภรณ์ ทนุผล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาบัญชีบริหาร ของนางอิสราภรณ์ ทนุผล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
  และคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเก่ียวกับผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอ ๑ เรื่อง  
 “การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารฐานกิจกรรมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 บนฐานชุมชน” ชื่อบทความไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสุชนนี เมธิโยธิน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

 ด้วย นางสาวสุชนนี เมธิโยธิน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๓๘๖ สังกัดส านักงานคณบดี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงาน
ทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๑๐ เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 บธ.ด. (การตลาด) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ประเทศไทย 
 บธ.ม. (การจัดการ) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ประเทศไทย 
 ศ.บ.  (เศรษฐศาสตร์) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 



-๑๕- 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่  
 เรื่องท่ี ๑ สุชนนี เมธีโยธิน. (๒๕๕๖). การตลาดส าหรับธุรกิจโปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ 
  แบบส าเรจจรูป. วารสารวิทยาการจัดการ, ๓๐(๒), ๕๑-๗๐. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 บทความทางวิชาการที่เคยเสนอ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องท่ี ๑ สุชนนี เมธิโยธิน. (๒๕๕๕). กลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน. วารสารนักบริหาร, ๓๒(๓), ๑๒๗-๑๓๓. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 (ได้เคยผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
 ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 เรื่องท่ี ๒ สุชนนี เมธิโยธิน. (๒๕๕๕). กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน ส าหรับธุรกิจน าเที่ยวแบบ  
  OUTBOUND.  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ๗(๑), ๑-๘.  
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  (ได้เคยผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
  ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสุชนนี เมธิโยธิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเหจนว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑   
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวสุชนนี เมธิโยธิน (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา ๔๕๒๕๐๑ การตลาดเชิงกลยุทธ์) แล้วเหจนว่า นางสาวสุชนนี เมธิโยธิน เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสุชนนี เมธิโยธิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวสุชนนี เมธิโยธิน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 
 



-๑๖- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวสุชนนี เมธิโยธิน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

 ด้วย นางพรรัตน์ แสดงหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ า 
เลขประจ าต าแหน่ง ๒๑๘-๒๕๔๖ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๓ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชือ่สถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (Development Administration) ๒๕๕๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประเทศไทย 
M.A. (Human Resource Management) ๒๕๔๑ Middlesex University, UK 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
  

  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๙ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี ๑ พรรัตน์ แสดงหาญ. (๒๕๕๗). โมเดลการบริหารผลการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรม 
 ยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย. BU Academic Review, 
 ๑๓(๑), ๕๙-๗๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องท่ี ๑ พรรัตน์ แสดงหาญ. (๒๕๕๖). การธ ารงรักษาคนเก่งในองค์การ. วารสารนักบริหาร, 
  ๓๓(๓), ๓๓-๓๘. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 



-๑๗- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเหจนว่า สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ (เอกสารประกอบการ
สอน วิชา ๖๖๗๔๓๑ การบรหิารผลงาน) แล้วเหจนว่า นางพรรัตน์ แสดงหาญ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ 
ในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วปรากฏว่า มคีุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวรินดา วราวุฒิ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 ด้วย นางสาวรินดา วราวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 302-2548 สังกัดภาควิชา ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โดยวิธีปกติ แบบที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 9 ปี 6 เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
น.บ. 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 



-๑๘- 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัย  จ านวน  2  เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องท่ี 1 Warawudhi. R. (2013). Problem Analysis of English Major Undergraduate 
  Students on Internship: A Case Study of Burapha University.  
  In proceedings Of The Asian Conference on Education 2013, Japan.  
  (pp. 1519-1531). 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  100 
 

 เรื่องท่ี 2 Warawudhi, R. (2012). English Raeding Achievement: Student Teams- 
  Achievement Division (STAD) vs. Lecture Method for EFL Learners. 
  Journal of Institution Research South East Asia, 10(1), 2-24. 
  (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
  (Indexing and Abstracts databases) : SCOPUS  (http://www.scopus.com) 
  มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  100 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางสาวรินดา วราวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนของ นางสาวรินดา วราวุฒิ (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา ๒๒๕๔๗๖ ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) แล้วเห็นว่า นางสาวรินดา  
วราวุฒิ เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางสาวรินดา วราวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แล้ว พบว่า มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 

ประเด็นเสนอ 1.  พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
       ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของ นางสาวรินดา วราวุฒ ิโดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของ นางสาวรินดา วราวุฒิ โดยวิธปีกติ แบบที่ ๒ 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๑๙- 

  ๔.๒.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายนฤทธิ์ วัฒนภู 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาการสอนศิลปะ 
 

 ด้วย นายนฤทธิ์ วัฒนภู พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 160-2545 สังกัดภาควิชา การจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการสอนศิลปะ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 12 ปี 8 เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 2544 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
ศษ.บ. (ศิลปกรรม) 2541 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัย  จ านวน  1  เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องท่ี 1 Narit Vadhanabhu. (2014). The Development of inductive Approach for 
   Artistic Creativity Encouragement Based on Lesson Study: A Case Study 
  of Product Design for Mattayomsuksa 3 (Grade 9) Students. Fine Arts 
  International Journal, 18(1). (in press). 
  (วารสารทางวชิาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  

       ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับ 
 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  100 
 

 หนังสือ  จ านวน 3 เล่ม 
 เล่มที่ 1 นฤทธิ์ วัฒนภู. (2555). ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านไทย. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์.  
  ISBN 978-616-512-709-7 
 (ได้รับการตรวจและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องสาขานั้น 
 เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. 255๘ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
 พ.ศ. 255๕ (ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง)) 
 เล่มที่ 2 นฤทธิ์ วัฒนภู. (2554). ลวดลายฉลุ. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์. 
  ISBN 978-616-512-155-2 
 (ได้รับการตรวจและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องสาขานั้น 
 เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. 255๘ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่เดือน
 พฤษภาคม พ.ศ. 255๔ (ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง)) 
 
 



-๒๐- 

 เรื่องท่ี 3 นฤทธิ์ วัฒนภู. (2552). ลายรดน้้า. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์. 
  ISBN 978-616-512-030-2 
 (ได้รับการตรวจและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องสาขานั้น 
 เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. 255๘ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
 พ.ศ. 255๒ (ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง)) 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการของ 
นายนฤทธิ์ วัฒนภู ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แล้ว 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการสอนศิลปะ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ 1  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนของ นายนฤทธิ์ วัฒนภู (เอกสารประกอบการสอน 
407403 ศิลปะไทย) แล้วเห็นว่า นายนฤทธิ์ วัษนภู เป็นผูม้ีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายนฤทธิ์ วัฒนภู ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แล้ว พบว่า มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ 1. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการสอนศิลปะ นายนฤทธิ์  วัฒนภ ูโดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการสอนศิลปะ นายนฤทธิ์  วัฒนภ ูโดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๑๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายพุทธา จีนครัว 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

 ด้วย นายพุทธา จีนครัว พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง 932-2554 สังกัดภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
โดยวิธีปกติ แบบที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 



-๒๑- 

 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 2 ปี ๗ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 2548 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 2544 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัย  จ านวน  4  เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องท่ี 1 พุทธา  จีนครัว อานนท์  สุขประเสริฐ จุฑามาศ  สายสะอาด และ นลินี  หนองนา 
  (2557). การศึกษาเชิงทดลองการลื่นไถลของแผ่นฟิล์มบางบนลูกกลิ้งที่ปรับปรุง 
  ด้วยร่องรูปตัววีและลูกกลิ้งเรียบเรียบ. ใน การประชุมวิชาการเครือข่าย 
  วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (หน้า 503-509). จังหวัดขอนแก่น:  
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  50 
 เรื่องท่ี 2 Puttha Jeenkour (2014). Analysis of Thermal Stresses in Thin Film 
  Roll under Increased Environment Temperature. In Proceedings of 
  Annual Conference on Engineering and Informantion Technology 
  (pp. 675-684). Tokyo: Jana. 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  100 
 เรื่องท่ี 3 Puttha Jeenkour (2013). A Numberical Study on Air-Entrainment between 
  a Web and a Convex Guide Roller in a Web Transportation Process. 
  In Proceedings of 5th Interrnational Conference on Mechanical and 
  Electrical Technology (pp. 110-115). Chengdu: China. 
  (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
  (Indexing and Abstracts databases) : SCOPUS (http://www.scopus.com) 
  มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  100 
 เรื่องท่ี ๔ พุทธา จีนครัว (๒๕๕๖). อิทธพลของวัสดุพรุนต่อการลอยตัวของหัวอ่านไฟฟ้า 
  ชนิดสามราง. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย  
  ครั้งที่ ๒๗ (หน้า ๖๓). ชลบุร:ี  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  100 
 
 

http://www.scopus.com/


-๒๒- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายพุทธา  จีนครัว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ แบบที่ 2  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนของ นายพุทธา  จีนครัว (เอกสารประกอบการสอน 
วิชา 503221 กลศาสตร์ของวัสดุ แล้วเห็นว่า นายพุทธา  จีนครัว เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมี
คุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายพุทธา จีนครัว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แล้ว พบว่า มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ 1.  พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
       ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
       วิศวกรรมเครื่องกล ของ นายพุทธา  จีนครัว โดยวิธีปกติ แบบที่ 2 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายพุทธา  จีนครัว โดยวิธีปกติ แบบที่ 2 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

  ๔.๒.๑๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางมะลิวัลย์ คุตะโค 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

 ด้วย นางมะลิวัลย์ คุตะโค พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง 702-2552 สังกัดงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล มีความประสงค์เสนอผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 5 ปี ๗ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2552  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2547  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
    เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย 
วท.บ. (ชีววิทยา) 2543  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 



-๒๓- 

 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องท่ี 1 มะลิวัลย์ คุตะโค, ศิริพร ค าทองดี, ภควรรณ เศรษฐมงคล, เมธินี จามกระโทก  
  และวศิน ยุวตะเตมีย์. (2557). ผลของธาตุอาหารต่อการเติบโตของไดอะตอม 
  Chaetoceros sp. ในน้ าเลี้ยงไดอะตอมที่น ากลับมาใช้ใหม่. วารสารวิจัยเทคโนโลย ี
  การประมง, 8(1), 74-83. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  60 
 เรื่องท่ี ๒ มะลิวัลย์ คุตะโค, เจนภพ จรนันทศักดิ์, เมธินี จามกระโทก และสรวิศ เผ่าทองศุข.  
  (๒๕๕๗). ผลผลิตโรติเฟอร์น้ าเค็ม Brachionus sp. จากการเลี้ยงที่แตกต่างกัน 2  
  รูปแบบ. แก่นเกษตร. ๔๒(ฉบับพิเศษ ๑), ๗๙๒-๗๙๗. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  60 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  1  เรื่อง 
 เรื่องท่ี 1 มะลิวัลย์ คุตะโค และ สรวิศ เผ่าทองสุข. (2555). บทบาทของกระบวนการ 
  ทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในบ่อดินส าหรับเลี้ยงสัตว์น้ า.  
  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 30(3), 103-112. 
  (วารสารทางวชิาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  80 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางมะลิวัลย์ คุตะโต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนของ นางมะลิวัลย์ คุตะโค (เอกสารประกอบการสอน 
วิชา ๘๓๒๓๑๓ จุลชวีวิทยาสิง่แวดล้อม) แล้วเห็นว่า นางมะลิวัลย์  คุตะโค เป็นผู้มีความช านาญ ในการ
สอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางมะลิวัลย์  คุตะโค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แล้ว พบว่า มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 



-๒๔- 

ประเด็นเสนอ 1. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
 ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของ นางมะลิวัลย์  คุตะโค โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของ นางมะลิวัลย์  คุตะโค โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

  ๔.๒.๑๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายภาสกร แสงสว่าง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเปน็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป ์
 

 ด้วย นายภาสกร แสงสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง 90277 สังกัดงานจัดการศึกษา สาขาวชิาจติรกรรม คณะศลิปกรรมศาสตร ์มีความประสงค์
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่ 1๘ มิถุนายน พ.ศ. 255๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี 8 เดือน 
คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศ.ม (ศิลปไทย) 2550 มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
ศ.บ (ศิลปไทย) 2547 มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรืองานแปลวรรณกรรมฯ  จ านวน  1  เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องท่ี 1 ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง ภาพลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์จากความปิติสุข 
  ในวิถีชนบทไทย 
  (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ 
  สาขาวิชานั้น เมื่อ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วดังนี้ 
  นิทรรศการ “กลมกลืน : แตกต่าง” (Harmony : difference) ตั้งแต่วันที่ 6-29 
  สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร 
  กรุงเทพมหานคร  
  นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทย-เวียดนาม (Thai-Vietnam Contemporary Art  
  Exhibition 2010) ตั้งแต่วันที่ 3-20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ หอศิลปะและ 
  วัฒนธรรมภาคตะวันออก) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐0 



-๒๕- 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  1  เรื่อง 
 เรื่องท่ี 1 ภาสกร แสงสว่าง. (2557) ผลกระทบที่มีบทบาทต่อความเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
  การประดับตกแต่งอาคารทางศาสนาในวัด (ประเภทวัดราษฎร์). Veridian E-Journal,  
  70(2), ๑๕๔๗-๑๕๗๑. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  100 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายภาสกร แสงสว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนของ นายภาสกร  แสงสว่าง (เอกสารประกอบ 
การสอนวิชา ๖๐๕๒๖๓ ลายไทย) แล้วเห็นว่า นายภาสกร  แสงกสว่าง เป็นผู้มีความช านาญในการสอน 
มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายภาสกร แสงกสว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แล้ว พบว่า มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ 1. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นายภาสกร แสงสว่าง โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นายภาสกร แสงสว่าง โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๖- 

  ๔.๒.๑๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายลลิต ถนอมสิงห์  
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

 ด้วย นายลลิต ถนอมสิงห์ ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ สังกัดวิทยาลัยพาณิชศาสตร์  
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๓ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี ๑ ลลิต ถนอมสิงห์. (๒๕๕๗). หลักการทรงงานและองค์กรแห่งการเรียนรู้น าไปสู่องค์กร 
  แห่งความยั่งยืน. RMUTT Global Business and Economics Review, ๙(๑)  
  กรกฎาคม. หน้า ๑-๒๑ 

  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 เรื่องท่ี ๒ ลลิต ถนอมสิงห์. (๒๕๕๗). ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในการท างาน 
  และความผู้พันต่อองค์การ ของบุคลากรในมูลนิธิชัยพัฒนา. วารสารวิทยาลัย 
  พาณิชศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ๙(๒) กรกฎาคม-ธันวาคม (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์) 
  (วารสารทางวชิาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 งานบทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
 เรื่องที่ ๑ ลลิต ถนอมสิงห์. (๒๕๕๗). กลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวม. วารสารวิทยาลัย 
  พาณิชศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ๙(๒) กรกฎาคม-ธันวาคม. (อยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์) 
  (วารสารทางวชิาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



-๒๗- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายลลิต ถนอมสิงห์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเหจนว่า สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายลลิต ถนอมสิงห์ (เอกสารประกอบการสอน 
วิชา ๔๖๒๕๐๔ ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชด าริ) แล้วเหจนว่า นายลลิต ถนอมสิงห์ เป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายลลิต ถนอมสิงห์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วปรากฏว่า มคีุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายลลิต ถนอมสิงห์ โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายลลิต ถนอมสิงห์ โดยวิธีปกติ แบบที่ 1 
 2. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๓ การขอปิดหลักสูตร 
 ๔.๓.๑ การขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ เนื่องจากในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีจ านวนผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกน้อยกว่าที่คณะฯ ก าหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ (มคอ. ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์ คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอน
จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเรจจการศึกษาทั้งหมด ซึ่งมีนิสิตที่ยังไม่ส าเรจจการศึกษา จ านวน ๑ คน 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ใหค้วามเหจนชอบการขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 



-๒๘- 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการขอปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๔.๑ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

   คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นนักวิชาการท่ีมีความสามารถในการวิจัยได้  
โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  เป็นผู้มีความสามารถในการวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการศึกษา 
หาความรู้ หรือแก้ปัญหาด้านการจัดการและน าผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาประยุกต์กับสถานการณ์ 
การด าเนินงานทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
  ๒.  เป็นผู้มีความสามารถบูรณาการหลักทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคในการ
จัดการ และสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน 
  ๓.  เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการในองค์การ  สามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมี
เหตุผลและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ 
  ๔.  เป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  ๕.  เป็นผู้น าในการจัดการที่ดี มีความสามารถในการพัฒนาทีมงาน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
  แผน ข 
  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเปูาหมายขององค์การ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑.  เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



-๒๙- 

  ๒.  เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการ สามารถวิเคราะห์ ปัญหาอย่างมีเหตุผลและ
แก้ปัญหา ภายใต้ภาวะเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ 
  ๓.  เป็นผู้มีความเข้าใจบูรณาการของหน้าที่ในการจัดการ เน้นถึงการประยุกต์
หลักทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคในการจัดการยุคใหม่ที่จะน าไปพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน 
  ๔.  เป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  ๕.  เป็นผู้น าในการจัดการที่ดี มีความสามารถในการพัฒนาทีมงาน มีคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก ๒ 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ     ๑๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข 

 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๑๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๘  หน่วยกิต 
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ      ๖  หน่วยกิต 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้ให้ความเหจนชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเหจนชอบ 
 ๑. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 
 
 
 



-๓๐- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เหจนชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๘  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตรเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
   โดยปรับชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการ 
  ๑.๒ ขอให้ปรับรายวิชาจากรายวิชาบรรยายอย่างเดียวเป็นรายวิชาที่เน้นปฏิบัติด้วย 
  ๑.๓ ขอให้พิจาณาทบทวนผลการเรียนรู้ โดยขอให้เพิ่มผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖  
   ทักษะเชิงวิชาชีพ และปรับรายวิชาให้เน้นทางด้านการปฏิบัติ  
   ทั้งนีใ้ห้หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตโดยให้เชื่อมโยง 
   กับ Curriculum Mapping 
  ๑.๔ หน้า ๑๓ หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ขอให้ตัดค าว่า “ฐาน” ที่พิมพ์เกินออก 
  ๑.๕. หนา้ ๒๓ คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ ให้เว้นวรรค าว่า  
   “gestion Université”  
  ๑.๖ หน้า ๓๔ เกณฑ์การส าเรจจการศึกษาตามหลักสูตร ขอให้ระบุแผน 
   การส าเรจจการศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ด้วย 
  ๑.๗ หน้า ๔๖ รายวิชา ๖๖๗๖๒๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์  
   ขอให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ค าว่า “การข้อมูลย้อนกลับ” 
   เนื่องจากไม่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษค าว่า “Feedback” 
  ๑.๘ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
   โดยให้ดูตัวอย่างจากคู่มือการเสนอหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๓๐ คน และแผน ข จ านวน ๗๐ คน 

 

 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๓๐ คน และแผน ข จ านวน ๗๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบ 
การประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม ่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 



-๓๑- 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๓๐ คน และแผน ข จ านวน ๗๐ คน 
  
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เหจนชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๓๐ คน และแผน ข จ านวน ๗๐ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ๔.๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เพ่ือเพ่ิมความ
ชัดเจนตามความต้องการของผู้เรียนมากข้ึน โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 
ในระดับบริหารหรือทางวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพ 
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาตนเอง รวมถึงสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่  
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว้ 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๓๒- 

 ๔.๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เพ่ือเพ่ิมความ
ชัดเจนตามความต้องการของผู้เรียนมากข้ึน โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 
ในระดับบริหารหรือทางวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านวิชาชีพ 
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาตนเอง รวมถึงสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่  
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที ่๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษา 
  และพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  แก้ไขข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับที่ ๕ นางสาวปนัดดา จูเภาล์ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เนื่องจากเกิดจากความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
 ๒.  แก้ไขข้อความในหมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ ๒.๔ เนื่องจากเกิดจากความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
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 ๓.  แก้ไขชื่อวิชา รหัสวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย และแก้ไขค าผิด ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ๔.  แก้ไขรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนชั่วโมงในวงเลจบ ค าอธิบาย
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ให้ถูกต้อง เนื่องเกิดความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
 ๕.  แก้ไขค าผิดในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากเกิดจากความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
 ๖.  แก้ไขค าผิดในค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
 ๗.  แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับและวิชาเอก) เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการ
พิมพ์การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากเกษียณอายุราชการ และ 
ลาศึกษาต่อ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ดังนี้ 
  ล าดับที่  ๓  จาก  นางบุญญาภา โพธิ์เกษม  เป็น  นางภาวนา กีรติยุตวงศ์ 
  ล าดับที่  ๔  จาก  นางสาวศศิธร กรุณา  เป็น  นางอุษา เชื้อหอม 
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  ๒.  ปรับแนวทางการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ 
๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ 2  นายอรรณพ  แก้วขาว  เป็น  นางอารีรักษ์  ชัยวร   
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลงนายอรรณพ  แก้วขาว  ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์แทน 
 ล าดับที่ 3  นางสาวสหัทยา  รัตนะมงคลกุล  เป็น  นางสาวดวงกมล  ผลเต็ม  
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลง นางสาวสหัทยา  รัตนะมงคลกุล  ไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์แทน  

  

 ล าดับที่ 6  นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน  ตัดออก  เนื่องจาก ภาควิชา
คณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลง นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน  ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาแทน   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 



-๓๕- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๑  นายวศิน  วิพิศมากูล  เป็น  นางอารีรักษ์  ชัยวร  
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลง  นายวศิน  วิพิศมากูล ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพียงหลักสูตรเดียว 
 ล าดับที่ ๒  นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน  เป็น  นางสาวดวงกมล  ผลเตจม   
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลง  นางสาวจุฑารัตน์ คงสอน ไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา แทน 
 ล าดับที่ ๓  นางสาววรพรรณ  จันทร์ดี  เป็น  นายสารัตน์  ศิลปวงษา   
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลง  นางสาววรพรรณ  จันทร์ดี ไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพียงหลักสูตรเดียว 
  ล าดับที่ ๔  นายอรรณพ  แก้วขาว  ตัดออก  เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
จะขอเปลี่ยนแปลงนายอรรณพ  แก้วขาว  ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แทน  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี  
พ.ศ. 2554 แล้ว 
 



-๓๖- 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผลดงัต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ 1  นายมานพ  ชัยดิเรก  เป็น  นางอังคณา  บุญดิเรก  
เนื่องจาก นายมานพ  ชัยดิเรก  ได้เกษียณอายุราชการแล้ว 
 ล าดับที่ 5  นางอารีรักษ์  ชัยวร  เป็น  นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน   
เนื่องจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะขอเปลี่ยนแปลง  นางอารีรักษ์  ชัยวร  ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แทน 
 ล าดับที่ 6  นายวาทิตย์  ชูมณีโชติ  ตัดออก  เนื่องจาก นายวาทิตย์  ชูมณีโชติ   
ไดล้าออกจากการเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 



-๓๗- 

 ๔.๕.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 ล าดับที่ ๑ นางพรทิพย์ สินุธก เป็น นางสาวสินีนาฏ ศรีมงคล 
เนื่องจาก นางพรทิพย์ สินุธก เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ล าดับที่ ๔ นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช เป็น นายอรรณพ แก้วขาว  
เนื่องจาก นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช ได้อนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 ล าดับที่ ๕ นางสาวดวงกมล ผลเตจม เป็น นางสาวเสาวรส ศรีสุข 
เนื่องจากภาควิชาคณิตศาสตร์จะขอเปลี่ยนแปลง นางสาวดวงกมล ผลเตจม ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แทน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในล าดับที่ ๕ จาก นางอังคณา บุญดิเรก เป็น นางนพรัตน์ แปนูงาม เนื่องจากภาควิชาคณิตศาสตร์ฃ 
จะขอเปลี่ยนแปลง นางอังคณา บุญดิเรก ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 



-๓๘- 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลเนือ่งจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 1 ท่าน คือ นายดุษฎี ชาญลิขิต หมดสญัญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2557  
ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตรจ์ึงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นายดุษฎี ชาญลิขิต เป็น 
นางสาวภัทราพร  สร้อยทอง   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญา- 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 
 
 



-๓๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผลเนื่องจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่าน คือ นายดุษฎี ชาญลิขิต หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
จึงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก นายดุษฎี ชาญลิขิต เป็น นางสาวภัทราพร สร้อยทอง 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



-๔๐- 

 ๔.๕.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลเนือ่งจาก 
นางสาวภัทราพร สร้อยทอง ปรับเปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก นางสาวภัทราพร  
สร้อยทอง เป็น นางสาวปัทมา พอดี (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๖๑๐/ ว ๖๔๘  
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีเหตุผล คอื เพ่ือให้อาจารย์
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ 
(มคอ.1) ได้บริหารหลักสูตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

 ล าดับที่ 1 จาก นางอุษา เชื้อหอม เป็น นางตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี 
 ล าดับที่ 3 จาก นางสาววรรณทนา ศุภสีมานนท์ เป็น นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์  

   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 



-๔๑- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์  
ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมเีหตุผล คือ  
มีอาจารย์เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ลาออก และเสียชีวิต จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 จาก นางสาวจุฬาลักษณ์ บารมี เป็น นางพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 
 ล าดับที่ 4 จาก นางสุวดี สกุลคู เป็น นางอาภา หวังสุขไพศาล 
 ล าดับที่ 5 จาก นายสุทธิธัช คนกาญจน์ เป็น นางภรณี สวัสดิ์-ชูโต 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2554 แลว้ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
 
 
 



-๔๒- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผล คือ  
เพ่ือให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) ได้บริหารหลักสูตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 จาก นางอาภรณ์ ดีนาน เป็น นางสาววริยา วชริาวัธน์ 
 ล าดับที่ 3 จาก นางภาวนา กีรติยุตวงศ์ เป็น นางนฤมล ปทุมารักษ์ 
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๔๓- 

 ๔.๕.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผล 
คือ มีอาจารย์เกษียณอายุการปฏิบัติงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ 2 จาก นางสาววรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม เป็น นางสาววรรณรัตน์ ลาวัง 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับป ีพ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๑๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผล 
คือ มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุการปฏิบัติงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 จาก นางสาวสายใจ  พัวพันธ์ เป็น นางจิณห์จุฑา  ชัยเสนา  ดาลลาส 
 ล าดับที่ 3 จาก นางสาวสงวน  ธานี เป็น นางนุจรี  ไชยมงคล 
 ล าดับที่ 4 จาก รอ.หญิงชนัดดา  แนบเกษร เป็น นางสาวดวงใจ  วัฒนสินธุ ์
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 



-๔๔- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) ได้บริหารหลักสูตรฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ 2 จาก นางนุจรี  ไชยมงคล เป็น นางณัชนันท์  ชีวานนท์ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันพุธที่ 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. 2554 แล้ว 
 
 
 
 



-๔๕- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  (คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีเหตุผล คือ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์
เพ่ิมเติม โดยต าแหน่งดังกล่าวได้รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามข้อก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ ท่าน คือ ล าดับที่ ๕ 
จาก นายจ ารัส ฉิมมาฉุย เป็น นางสาวนงนุช ศรีสุข (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ใหค้วามเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๔๖- 

 ๔.๕.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  (คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว) 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี
เหตุผล คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออกจากการปฏิบัติงานในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  
 ล าดับที่ ๑  จาก นายสุธี  วังเตือย  เป็น  นางสาวนรินทร์  เจริญพันธ์ 
 ล าดับที่ ๔  จาก นายพฤทธิ ์ พัฒน์ธีรพงศ ์ เป็น  นางสาวศิริลกัษณ์ กมลวรรณสิทธิ ์
 ล าดับที่ ๕  จาก นางสาววิลาสินี  สังข์สม  เป็น  นายเอกรัฐ ค าเจริญ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  
๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  (คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว) 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ๒ ท่าน คือ นายธนาการ เที่ยงน้อย และนางสาวนวพร ช่วยณรงค์ ได้ลาออกจากการ



-๔๗- 

ปฏิบัติงานในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ๒ ท่านดังนี้ 
 ล าดับที่ ๔ จาก นายธนากร เที่ยงน้อย เป็น นางสาวกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ 
 ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวนวพร ช่วยณรงค์ เป็น นางสาวอัจฉรา ลักขณานุกูล 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  
๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหจนชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖ การยุบเลิกและการจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
 ๔.๖.๑ การยุบเลิกและการจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๙  
  วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติให้ความเห็นชอบการยุบเลิกและ 
การจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา 9 วรรคสาม ดังนี้ 
 ๑.  การยุบเลิกหน่วยงานภายในส่วนงาน 
  ๑.๑  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอยุบเลิก ศูนย์ภาษา 
 ๒.  การจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
 ๒.๑  คณะเภสัชศาสตร์ ขอจัดตั้ง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
 ๒.๒  ส านักบริการวิชาการ ขอจัดตั้ง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ๒.๓  ส านักพัฒนานวัตกรรม ขอจัดตั้ง ส านักงานผู้อ านวยการ 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 



-๔๘- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการยุบเลิกและการจัดตั้งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
ตามมาตรา ๙ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

มติ  ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. เหจนชอบการยุบเลิกศูนย์ภาษา และเหจนชอบการขอจัดตั้งสถานปฏิบัติการ 
  เภสัชกรรมชุมชน และส านักงานผู้อ านวยการ 

๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ  
แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ มีดังนี ้
  (๑) เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อ 
สภามหาวิทยาลัย 
  (๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  (๓) จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยและ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว   
  (๔) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี   
  (๕) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน 
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา   
  (๖) เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย   
  (๗) พิจารณาให้ความเหจนเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
  (๘) พิจารณาให้ความเหจนเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของ
สถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอี่นตามมาตรา ๑๐ และการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอ่ืน 
ตามมาตรา ๑๑ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (๙) ให้ความเหจนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ที่มีหน้าที่สอน วิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการ
ใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ 
  (๑๑) ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 
 



-๔๙- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรบัทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย   
   ประธานกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการฯ ให้ข้อคิดเหจน ตามข้อ (๑)  
   เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อ 
   สภามหาวิทยาลัย ประมาณครึ่งชั่วโมง ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
   แต่ละครั้ง 
  ๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร เสนอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ตามข้อ (๒) ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  ๓. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย เสนอให้ตั้งคณะกรรมการติดตามจรรยาบรรณ 
   ของคณาจารย์ ตามข้อ (๓) จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัยเพ่ือ 
   เสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว 
  ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง เสนอให้มีการรายงานสรุปจ านวนคณาจารย์ 
   ที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และที่ได้รับการแต่งตั้งให้ต ารงต าแหน่ง 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  โดยให้ใส่ข้อมูลในข้อ (๔) 
   ประมวลและ ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
   การพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 

  ฝุายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 
   
 

                          
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)                      (ดร.อาณัติ   ดีพัฒนา) 
         ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี            ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


