
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

วันอังคารที ่๒๓ มิถุนายน 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. ศาสตราจารย์ 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.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๖. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
 ๑๗. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา       กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 

ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง     กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 ๑. ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
  เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ตามที่ ก.พ.อ. ได้ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 
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  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ขออนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 

 ตามที่ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้มีการพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ นั้น ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดท าแผนการผลิตบัณฑิต และให้แสดงสัดส่วน 
  จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  โดยขอให้ชะลอการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไว้ก่อน 
 ๒. เสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งต่อไป 
 จากมติท่ีประชุมดังกล่าว คณะรัฐศาสตร์และนิสิตศาสตร์ จึงขอเสนอแผนการรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ดังนี้ 
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สาขาวิชา 
แผนการรับนิสิต

เดิม 
แผนการรับนิสิต 
ตามเล่มหลักสูตร 

แผนการรับนิสิต
ใหม่ 

ปริญญาตรี ภาคปกติ    
การบริหารทั่วไป ๑๕๐ ๕๐ ๕๐ 
การปกครองท้องถิ่น ๑๕๐ ๑๕๐ (ไม่รับภาคปกติ) 
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ    
การบริหารทั่วไป ๑๕๐ - ๕๐ 
การปกครองท้องถิ่น ๑๕๐ - ๑๕๐ (ไม่ปรับ) 
การบริหารทั่วไป  
(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) 

๑๕๐ - (ไม่รับเทียบโอน) 

รวม ๗๕๐  ๒๕๐ 
หมายเหตุ : แผนการรับนิสิตตามเล่มหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่ได้ระบุจ านวนรับภาคพิเศษ 
(รายละเอียดตามเอกสารการขอเปิดรับนิสิตดังแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขออนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชา 
 การปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ ขออนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และ 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๒ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ และร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิด 
  ภาระงานของคณาจารย ์
 

 ตามท่ี คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ได้จัดท า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนั้น เนื่องจาก ก.พ.อ. ไดแ้จ้งประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๑ 
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มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือให้ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิด
ภาระงานของคณาจารย์ สอดคล้องกับประกาศฉบับใหม่ ฝ่ายวิชาการจึงขอให้สภาวิชาการ ร่วมพิจารณา  
ร่าง ข้อบังคับฯ และร่าง ประกาศ อีกครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
 ของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
 วิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน 
  ทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่ 
  คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๕ วรรคสอง ปรับเนื้อหาเป็น “ในกรณีที่เป็นการสอนระบบทวิภาค  
   คณาจารย์ต้องมีภาระงานสอนขั้นต่ า โดยไม่รวมภาระงานควบคุมงานนิพนธ์  
   วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ที่มีหน่วยชั่วโมงเทียบเท่า ๖ หน่วยกิตบรรยาย 
   และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ ซึ่งการสอนแต่ละ 
   รายวิชาต้องเป็นไปตามวิธีการและรูปแบบของ มคอ. ๓ มคอ. ๔ มคอ. ๕ และ 
   มคอ. ๖ และจะต้องจัดชั่วโมงให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตอย่างน้อย  
   ๒ หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ” 
  ๑.๒ ข้อ ๕ วรรคสี่ ปรับเนื้อหาเป็น “ในกรณีที่เป็นการสอนรายวิชาที่มีผู้สอน 
   ร่วมกันหลายคน หรือสอนมากกว่า ๖ หน่วยกิตบรรยาย หรือเทียบเท่า  
   ภาระงานสอนต้องไม่น้อยกว่าภาระงานสอนตามวรรคสอง วิธีการค านวณ 
   ภาระงานสอนตามวรรคนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
  ๑.๓ ข้อ ๗ วรรคสอง ปรับเนื้อหาเป็น “กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืน เมื่อน า 
   ผลงานแต่ละรายการมารวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ หรือเป็นชื่อแรกของ 
   บทความ (First Author) หรือเป็นชื่อหลักของบทความ (Corresponding Author)” 
 ๒. ขอให้น ากลับไปจัดท าประชาพิจารณ์ และเสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๘๕๐ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 



-๖- 

 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่ได้รวบรวมจากคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว จ านวน ๘๕๐ คน ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปริญญาตรี ๒๙๘ ๓๕ ๓๓๓ 

ปริญญาตรี* ๔๒๘ - ๔๒๘ 
ปริญญาโท ๑๓ ๖๕ ๗๘ 
ปริญญาเอก ๔ ๗ ๑๑ 

  รวม ๗๔๓ ๑๐๗ ๘๕๐ 
หมายเหตุ * หมายถึงสถาบันสมทบ          ข้อมูลวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๘๕๐ คน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๘๕๐ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๒ การอนุมัติการส าเรจ็การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ ก าหนดว่า “ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน 
ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีให้ครูฝึกและอาจารย์นิเทศร่วมกันประเมิน 
ผลการเรียน การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา และเสนอสภาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ” 
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้ 
 

สาขา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
นิสิตที่จบ (คน) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
นิสิตที่จบ (คน) 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ๙ 
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  ๘ 
การจัดการธุรกิจโรงแรม  ๖ 
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ๑ ๑๘ 
การบัญชี  ๒๒ 
รวมทั้งสิ้น ๑ ๖๓ 



-๗- 

 คณะกรรมการอ านวยการเฉพาะกิจโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จ านวน ๖๔ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร  
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์  
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 ด้วย ว่าที่เรือตรีเอกวิทย ์มณีธร พนักงานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๔๘๓๐๐๐๓๕ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
มีความประสงค์เสนอผลงาน ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหนง่รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘   
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๘ ปี ๙ เดือน 
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ร.ด. (รัฐศาสตร์) ๒๕๔๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่   
 เรื่องท่ี ๑ เอกวิทย์  มณีธร, ศุภลักษณ์  เหลี่ยมวรางกูร, โชติสา  ขาวสนิท,  
  ปกรณ์  มณีปกรณ์ และสุวิทย์  มาตะนัน. (๒๕๕๗). การก่ออาชญากรรมของ 
  แรงงานในกลุ่มชาติสมาชิกอาเชี่ยน ปัญหา สาเหตุและแนวทางส าหรับ 
  การบริหารรัฐกิจ, ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานอพยพข้ามชาติ ๓ สัญชาติ  
  (เมียนม่า ลาว กัมพูชา) ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก. ใน การประชุมวิชาการ 
  ระดับชาติ-สังคมศาสตร์ ราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒ (หน้า ๔๕๕-๔๗๐).  
  อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐   



-๘- 

 เรื่องท่ี ๒  เอกวิทย์  มณีธร, ศุภลักษณ์  เหลี่ยมวรางกูร, ปกรณ์  มณีปกรณ์ และ 
  โชติสา  ขาวสนิท. (๒๕๕๗). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ 
  แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ภาคตะวันออก. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอ 
  ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (หน้า ๒๑๔๒-๒๑๕๒).  
  ขอนแก่น: วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐ 
 

 เรื่องท่ี ๓  อนุรัตน์  อนันทนาธร, เอกวิทย์  มณีธร และธีระ  กุลสวัสดิ์. (๒๕๕๕). แบบจ าลอง 
  ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ความโน้มเอียงทางการเมือง และการมีส่วนร่วม 
  ทางการเมืองของนักศึกษา สถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกของ 
  ประเทศไทย. วารสาร การเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๔(๒), ๒๓๓-๒๕๗. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) 
  กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐   
 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่ 
 เรื่องท่ี ๑ เอกวิทย์  มณีธร. (๒๕๕๖). รฐัศาสตร์. กรุงเทพฯ: เอ็ม.ที.เพรส, ๗๖๗ หน้า  
  ISBN: 978-974-300-934-1 
  (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้อง 
  สาขานั้น เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่เดือน 
  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๖๗๕๒๑๕  ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย แล้วเห็นว่า 
ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
 
 
 



-๙- 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ขอถอนวาระ เนื่องจากผลงานทางวิชาการท่ียื่นขอก าหนดต าแหน่ง 
 ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มีสัดส่วนผลงานวิจัยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 และขอให้ตรวจสอบผลงานวิจัยเรื่องท่ี ๓ ทีม่ีชื่ออยู่ล าดับที่สองและมีสัดส่วนงานวิจัย 
 น้อยกว่าชื่อแรก ซึ่งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบจากฐานข้อมูลงานวิจัยแล้วพบว่า 
 ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๓ ไม่ระบุชื่อผู้วิจัยหลัก 
 
 ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสรายุธ  เดชะปัญญา  
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

 ด้วย นายสรายุธ เดชะปัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๙-๒๕๔๕ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงาน  
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแลว้ ๔ ปี ๕ เดือน 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Dr. rer. Nat. ๒๕๕๐ University of Vienna, Austria 
(Experimental Quantum optics) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (ฟิสิกส์)  ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่   
 เรื่องท่ี ๑  Deachapunya, S. & Srisuphaphon, S. (2014). Accordion lattice based on 
  the Talbot effect. Chin. Opt. Lett., 12(3), 031101-1 – 031101-4. 
  (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป   
  Web of Science  (http://apps.isiknowledge.com) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  



-๑๐- 

  ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสาร 
  ทีมี่กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละ 
  สาขาวิชา ข้อ ๑.๒) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

 เรื่องท่ี ๒  Deachapunya, S. & Srisuphaphon, S. (2014). Sensitivity of transverse shift 
  inside a double-grating Talbot interferometer. Measurement, 58, 1-5 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ScienceDirect   
 (http://www.sciencedirect.com) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙  
 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

 เรื่องท่ี ๓ Srisuphaphon, S. & Deachapunya, S. (2015). The study of wave motion  
  in the Talbot interferometer with a lens. Wave motion, 56, 199-204. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ScienceDirect   
  (http://www.sciencedirect.com) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙  
  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสรายุธ เดชะปัญญา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายสรายุธ เดชะปัญญา (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๘๔๑๓ ฟิสิกส์เลเซอร์เบื้องต้น แล้วเห็นว่า นายสรายุธ เดชะปัญญา เป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสรายุธ เดชะปัญญา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายสรายุธ  เดชะปัญญา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 
 



-๑๑- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายสรายุธ  เดชะปัญญา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางศรัญญา  ประสพชิงชนะ 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 

 ด้วย นางศรัญญา ประสพชิงชนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๖๗-๒๕๔๔ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 14 ปี ๕ เดือน 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Arts) ๒๕๕๔ University of Calcutta, India 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 
   ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 

 งานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่  
 เรื่องท่ี ๑ Prasopchingcana, S. (2013). History and Cultural Heritage: Past and  
  Future. International Journal on Humanistic Ideology, 6(1), 85-103.  
  (ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่  ๐๖๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
  เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับ 
  การยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒) ) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 บทความทางวิชาการ จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่  
 เรื่องท่ี ๑  Prasopchingcana, S. (2011). Symbolic Representation in Buddhism. 

International Journal on Humanistic Ideology, 4(2), 101-111 
  (ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
  เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับ 
  การยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒) ) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   



-๑๒- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางศรัญญา ประสพชิงชนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของนางศรัญญา ประสพชิงชนะ (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๕๐๒๓๑ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (History of South 
East Asia)แล้วเห็นว่า นางศรัญญา ประสพชิงชนะ เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางศรัญญา ประสพชิงชนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตาม
เกณฑ์   
 กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการยื่นเรื่องขอก าหนดต าแหน่ง ของ นางศรัญญา ประสพชิงชนะ 
แล้วพบว่าได้ท าเรื่องยื่นขอก าหนดต าแหน่งมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่เรื่องตกค้าง
ไม่ได้ด าเนินการต่อ เนื่องจากผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย จากนั้นทางคณะได้ด าเนินการเรื่องวารสาร และได้รับความเห็นชอบตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๘๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ของ นางศรัญญา  ประสพชิงชนะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. พิจารณาวันรับเรื่องขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นางศรัญญา  

ประสพชิงชนะ เป็นวันที่มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศให้ความเห็นชอบวารสาร คือ 
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๓. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ของ นางศรัญญา  ประสพชิงชนะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
  และให้ความเห็นชอบวันรับเรื่องขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ 
  นางศรัญญา  ประสพชิงชนะ เป็นวันที่มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศให้ความเห็นชอบ 
  วารสาร คือ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการฯ 
  เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบชื่อมหาวิทยาลัยที่จบของวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
   ให้ถูกต้องตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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  ๑.๒ ขอให้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งตามแบบฟอร์มใหม่โดยให้ปรับวันที่ยื่นขอ 
   ก าหนดต าแหน่งให้ตรงกับแบบฟอร์มเดิมพร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มเดิม 
   ประกอบการพิจารณาด้วย 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางนภาพร  เลียดประถม 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

 ด้วย นางนภาพร เลียดประถม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๔-๒๕๔๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล มีความประสงค์
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 15 ปี ๗ เดือน 
คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Environmental Toxicology, ๒๕๕๒ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย 
Technology and Management) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ๒๕๔๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (วาริชศาสตร์) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี ๑ Leadprathom, N., Teangtarn, P., Ing-kanorn, K., Sumith. JA., Sonthi, M. 
  (2012). Determining the effect of sediment resuspension from the activity  
  of phenoloxidase in penaeid shrimp post larvae. American Journal of  
  Environmental Sciences. 8(3), 304-310 
  วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
  SCOPUS  (http://www.scopus.com) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสาร 
  ที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละ 
  สาขาวิชา  ข้อ ๒  
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

 เรื่องท่ี ๒ นภาพร  เลียดประถม และทรงเกียรติ  เทพณรงค์. (๒๕๕๘). ผลกระทบของความเค็ม 
  น้ าต่อการดูดซับของพาราควอทในตะกอนดินบริเวณปากแม่น้ า. แก่นเกษตร. ๔๓  
  (ฉบับพิเศษ ๑), ๙๗๖-๙๘๑ 
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  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
  กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

 บทความทางวิชาการ จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่   
 เรื่องท่ี ๑ นภาพร  เลียดประถม. (๒๕๕๖). ความเป็นพิษขอพาราควอทในสัตว์น้ า.  
  วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ๓๒(๒), ๙๕-๑๐๑. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) 
  กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
            

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางนภาพร เลียดประถม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของนางนภาพร เลียดประถม (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๘๓๒๓๑๓๔ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม แล้วเห็นว่า นางนภาพร  
เลียดประถม เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบัน
ก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางนภาพร เลียดประถม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของนางนภาพร เลียดประถม โดยวิธีปกติ  
  แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของนางนภาพร เลียดประถม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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 ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางกมลชนก  เศรษฐบุตร 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 
 

 ด้วย นางกมลชนก เศรษฐบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 90279 สังกัดภาควิชานเิทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มีความ
ประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการโฆษณาและ 
การสื่อสารการตลาด โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 6 ปี ๗ เดือน 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
นศ.ม. (การโฆษณา) ๒๕๔๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
B.A. (Arts Studio) ๒๕๓๗ Georgia State University  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.บ. (อังกฤษ-ฝรั่งเศส) ๒๕๓๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี ๑ Sreshthaputra, K. (2014). Harley Davidson Community toward brand 
  Loyalty. In Proceedings of the 1st International Corporate and Marketing 
  Communication in Asia Conference (pp. 199-212) Bangkok, Chulalongkorn  
  University.  
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 บทความทางวิชาการ จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่   
 เรื่องท่ี ๑ กมลชนก เศรษฐบุตร. (๒๕๕๔). Facebook as Smart and Effective Business 
  Weapons. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
  ๑๘(๓๒), ๖๑-๗๕. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) 
  กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางกมลชนก เศรษฐบุตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
โฆษณาและการสื่อสารการตลาด โดยวิธีปกติ แบบที ่๑ 
 



-๑๖- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของนางกมลชนก เศรษฐบุตร (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา 204473 การบริการงานโฆษณาและสื่อสารการตลาด แล้วเห็นว่า 
นางกมลชนก เศรษฐบุตร เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของนางกมลชนก เศรษฐบุตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ของนางกมลชนก เศรษฐบุตร 
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ของนางกมลชนก เศรษฐบุตร 
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของนางบุญญาภา  โพธิ์เกษม 
 เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 สาขาวิชาการพยาบาล 

 

 ด้วย นางบุญญาภา โพธิ์เกษม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑-๒๕๔๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 7 ปี  ๕ เดือน 
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
พย.บ. (การพยาบาล) ๒๕๔๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
  ประเทศไทย 



-๑๗- 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่ 
 เรื่องท่ี ๑ บุญญาภา  โพธิ์เกษม และนุจรี  ไชยมงคล. (๒๕๕๗).  ปัจจัยท านายความสุข 
  ในการท างานของอาจารย์พยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
  ๒๒(๔), ๑๓-๒๔ 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  
  กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

 บทความทางวิชาการ จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่ 
 เรื่องท่ี ๑  บุญญาภา  โพธิ์เกษม. (๒๕๕๘). อาจารย์พยาบาลกับความสุขในการท างาน.  
  วารสารพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕(๑), ๑๓-๒๔.   
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) 
 กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
 พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางบุญญาภา โพธิ์เกษม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
พยาบาล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของนางบุญญาภา โพธิ์เกษม (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๗๒๑๓ การพยาบาลพ้ืนฐาน 1 แล้วเห็นว่า นางบุญญาภา โพธิ์เกษม 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางบุญญาภา โพธิ์เกษม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล ของนางบุญญาภา โพธิ์เกษม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๑๘- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล ของนางบุญญาภา โพธิ์เกษม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของนายวัชรา  ตาบุตรวงศ์ 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการพยาบาล 
 

 ด้วย นายวัชรา ตาบุตรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๙๐๑๔๔ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 8 ปี ๖ เดือน    

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
พย.บ. (การพยาบาล) ๒๕๔๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
  ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่   
 เรื่องท่ี ๑ วัชรา ตาบุตรวงศ์ และพรชัย  จูลเมตต์. (๒๕๕๘). ความต้องการและการได้รับ 
  การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจ. วารสาร 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๓(๒), ๕๒-๖๒. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  
  กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

 บทความทางวิชาการ จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่ 
 เรื่องท่ี ๑ วัชรา ตาบุตรวงศ์ และพรชัย  จูลเมตต์. (๒๕๕๘). ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ:  
  การดูแลด้านจิตสังคม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๓(๒),  
  ๔๑-๕๑. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)  



-๑๙- 

  กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวัชรา ตาบุตรวงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
พยาบาล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของนายวัชรา ตาบุตรวงศ์ (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๕๓๐๑ การพยาบาลผู้สูงอายุ แล้วเห็นว่า นายวัชรา ตาบุตรวงศ์ 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวัชรา ตาบุตรวงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล ของนายวัชรา ตาบุตรวงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล ของนายวัชรา ตาบุตรวงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๓ ร่าง ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๔.๓.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ของ 
   นิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีแนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติกลางในการ
ท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว  



-๒๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการท างานนิพนธ์ของ 
  นิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ 
  ท างานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๓ ขอให้เพิ่มนิยามค าว่า หัวหน้าภาควิชากับประธานสาขาวิชา 
  ๑.๒ ข้อ ๗ (๓) ปรับเนื้อหาเป็น “คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์หลัก 
   และอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
   หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
   หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
   ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา” 
  ๑.๓ ข้อ ๑๒ ค าว่า “คณะกรรมการสอบ” ปรับเป็น “คณะกรรมการสอบปากเปล่า” 
   ทุกที่ที่ปรากฎในข้อ ๑๒ 
  ๑.๔ ข้อ ๑๓ การส่งงานนิพนธ์และการอนุมัติงานนิพนธ์ ไม่ต้องระบจุ านวนเล่มที่ต้องส่ง 
  ๑.๕ ข้อ ๑๕ ขอให้ปรับเนื้อหาเป็น “ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติ  
   ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและน าเสนอข้อคิดเห็นต่อ 
   คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา และเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
   เพ่ือวินิจฉัย” 
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การขออนุมัติจัดการเรียนการสอนและการขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิต 
 ๔.๔.๑ การขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  นอกสถานที่ตั้ง ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
“ข้อ ๑ สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนของหลักสูตรในสถานที่
และอาคารที่มิใช่สถานที่ตั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันก่อนการเปิดด าเนินการ และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน” นั้น 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจจึงเสนอการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิต นอกสถานที่ตั้ง ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เฉพาะบางส่วนของหลักสูตรไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร (ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต จากจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร  
๓๖ หน่วยกิต) โดยมีก าหนดเปิดเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ โดยให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
ปรับปรับจ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนนอกสถานที่ตั้ง จาก ๑๘ หน่วยกิต เป็น ๑๒ หน่วยกิต 
 



-๒๑- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นอกสถานที่ตั้ง ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 
  มหาบัณฑิต นอกสถานที่ตั้ง ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๒ การขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจาก 
ในเล่มหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ มีแผนการรับนิสิตถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ ภาคปกติ จ านวน ๑๐๐ คน และภาคพิเศษ 
จ านวน ๑๐๐ คน โดยคณะได้วิเคราะห์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๓ การขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เนื่องจากในเล่มหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ มีแผนการรับนิสิต
ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตร ี
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ  
ภาคพิเศษ จ านวน ๑๐๐ คน โดยคณะได้วิเคราะห์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว 
 



-๒๒- 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอแจ้งจ านวนแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ ขอยกเลิกหลักสูตร 
  ๔.๕.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร- 
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ ไม่ได้มีการเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นมา คณะฯ จึงขอแจ้ง
ยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งไม่มีจ านวนนิสิตคงค้าง 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันองัคารที่  
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๙ มิถุนายม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๒๓- 

 ๔.๖ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๖.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว 
  แผน ก 
  ๑) มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒) มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนและออกแบบ
งานวิจัยทดลอง รวมถึงพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนได้ และตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
  ๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  
  ๔) มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน และการน าเสนอ
บทความทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 
  แผน ข 
  ๑) มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒) มหาบัณฑิตมีทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
  ๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  
  ๔) มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน และการน าเสนอ
บทความทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว 
  ๑) ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมในระดับสูง พร้อมทั้งมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  ๒) ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนได้ 
  ๓) ดุษฎีบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและมีศักยภาพในการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
  ๔) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  
  ๕) มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งในการพูด การเขียน และการน าเสนอ
บทความทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 
 



-๒๔- 

 ๑. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มี ๓ แบบ ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก ๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์     ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ      ๙ หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับท่ัวไป  ๓ หน่วยกิต 
  - วิชาแกนบังคับ  ๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกติ 
 วิทยานิพนธ์     ๑๒ หน่วยกิต 
 แผน ข จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ      ๙  หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับท่ัวไป  ๓ หน่วยกิต 
  - วิชาแกนบังคับ  ๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒๑ หน่วยกิต 
 งานนิพนธ์       ๖ หน่วยกิต 
 ๒. โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี ๔ แบบ ดังนี้ 
 แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๑.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์ ๗๒ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคบั   ๖ หน่วยกติ 
  - วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
  - วิชาแกนบังคับ ๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา- 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้อง
กับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



-๒๕- 

 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  ๑.๒ ขอให้ปรับวิธีการสอนจาก Lecture-Based เป็น Work integrated Learning  
   โดยปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้เน้นการปฏิบัติ 
  ๑.๓ เนื้อหาของหลักสูตรขอให้สะท้อนหลักปรัชญาการเรียนการสอน 
   ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๔ หน้า ๑๔ รายวิชา ๕๑๒๖๔๑๕๘ วิศวกรรมควบคุมมลภาวะทางอากาศ 
   ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ขอให้เว้นวรรค ค าว่า “Control Engineering”  
   และให้พิจารณาทบทวนปรับรายวิชา เช่น รายวชิา ๕๑๒๕๗๑๕๘  
   เคมีสิ่งแวดล้อม และรายวิชา ๕๑๒๖๓๓๕๘ การบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม 
   ให้เป็นวิชาที่เน้นปฏิบัติการ 
  ๑.๕ ขอให้ปรับผลการเรียนรู้โดยเพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ  
  ๑.๖ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบค าว่า “มลพิษ” กับ “มลภาวะ” ให้เลือกว่าจะใช้ค าใด 
  ๑.๘ หน้า ๕๒ ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชาบางรายวิชา เช่น ๕๑๒๕๘๒๕๘  
   สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องระบุกระบวนการเรียนการสอน 
  ๑.๙ หน้า ๕๗ ขอให้ปรับชื่อรายวิชา ๕๑๒๖๘๑๕๘ โปรแกรมการฝึกปฏิบัติ 
   ในโรงงานอุตสาหกรรม ๑ และ ๕๑๒๖๘๒๕๘ โปรแกรมการฝึกปฏิบัติ 
   ในโรงงานอุตสาหกรรม ๒ โดยให้ตัดค าว่า “ฝึก” ออก และให้ตรวจสอบ 
   ค าอธิบายรายวิชาให้มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ค าอธิบายรายวิชา 
   ภาษาอังกฤษให้ตรวจสอบค าว่า “for solved” ให้ถูกต้อง 
  ๑.๑๐ ให้ตรวจสอบค าผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๒๖- 

 ๔.๖.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ แบบ ก ๒ และแผน ข) จ านวนประมาณ ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก 
(แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวนประมาณ ๓ คน (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับ 
นิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๗.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เปลี่ยนรหัสรายวิชาและยกเลิกบุรพวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก เพ่ือให้นิสิตมีรายวิชาเลือก 
ที่ตนเองสนใจได้มากข้ึน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๒๗- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน ๒ คน ได้เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับ ๓  จาก นางสาววันดี  นิลส าราญจิต  เป็น  นายวสุธร  ตันวัฒนกุล 
  ล าดับ ๔  จาก นายชิงชัย  เมธพัฒน์  เป็น  นางวนัสรา  เชาวน์นิยม 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 



-๒๘- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน ๒ คน ได้เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับ ๔  จาก นางสาววันดี  นิลส าราญจิต  เป็น  นายวสุธร  ตันวัฒนกุล 
  ล าดับ ๕  จาก นายชิงชัย  เมธพัฒน์  เป็น  นางวนัสรา  เชาวน์นิยม 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ  
เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายศาสตรี  เสาวคนธ์ เป็น นางสาวกาญจนา  พิบูลย์ 



-๒๙- 

  เนื่องจาก นายศาสตรี  เสาวคนธ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายธรรมวัฒน์  อุปวงษาพัฒน์  เป็น นายชิงชัย  เมธพัฒน์ 
  เนื่องจาก นายธรรมวัฒน์  อุปวงษาพัฒน์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
   คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิมไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ ๕ จาก นางศรีรัตน์  ล้อมพงศ์ เป็น นายดนัย  บวรเกียรติกุล 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 



-๓๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล 
คือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายธีรยุทธ  เสงี่ยมศักดิ์ เป็น นางศรีรัตน์  ล้อมพงศ์  
  เนื่องจาก นายธีรยุทธ  เสงี่ยมศักดิ์ ลาศึกษาต่อ  
  ล าดับที่ ๔ จาก นายศักดิ์สิทธิ์  กุลวงษ์ เป็น นางสาวพิจิตรา  ปฏิพัตร  
  เนื่องจาก นายศักดิ์สิทธิ์  กุลวงษ์ ลาศึกษาต่อ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวรจฤดี  โชติกาวินทร์ เป็น นางสาวเอมอร  ประจวบมอญ 
  เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภายในภาควิชาฯ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๓๑- 

 ๔.๗.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังนี้   
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวเอมอร  ประจวบมอญ เป็น นางสาววันดี  นิลส าราญจิต 
  เนื่องจากปรับโครงสร้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งคณะฯ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายดนัย  บวรเกียรติกุล เป็น นางสาวรจฤดี  โชติกาวินทร์ 
  เนื่องจากปรับโครงสร้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งคณะฯ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพธุที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ  
เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับต่อไปนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวกาญจนา  พิบูลย์ เป็น นายชัยนันท์  เหมือนเพ็ชร์  
  เนื่องจาก นางสาวกาญจนา  พิบูลย์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายพิเชฐ  เจริญเกษ เป็น นายธรรมวัฒน์  อุปวงษาพัฒน์   
  เนื่องจาก นายพิเชฐ  เจริญเกษ ถึงแก่กรรม 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๓๒- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ  
เพ่ือให้คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดและตามความเหมาะสมของหลักสูตร 
ในการจัดการเรียนการสอน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ จากนางสาวอรพิน   
รังสีสาคร เป็น นางสาวศิริพร  จันทร์ฉาย และขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑ ท่าน คือ  
นางพัชนา  ใจดี  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 



-๓๓- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวมนฤดี  ธาดาอ านวยชัย เป็น นางสาวชวนวล  คณานุกูล 
  เนื่องจากนางสาวมนฤดี  ธาดาอ านวยชัย ก าลังจะหมดสัญญาการจ้าง 
  ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวอุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล เป็น นายตวงลาภ  เปี่ยมอยู่สุข 
  เนื่องจากนางสาวอุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล ขอลาออก 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๓๔- 

 ๔.๗.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ล าดับที่ ๕ นางสาวตวงทอง  สรประเสริฐ เอารายชื่อออก  
  เนื่องจากนางสาวตวงทอง  สรประเสริฐ ลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
  ล าดับที่ ๖ จาก นางสาวรชยา  บุญภิบาล เป็น นายกังวาฬ  ฟองแก้ว  
  เนื่องจากนางสาวรชยา  บุญภิบาล ลาออก 
  ล าดับที่ ๘ จาก นางสาวชวนวล คณานุกูล เป็น นายปฐมพงศ์ มงคลพรไพโรจน์  
  เนื่องจากนางสาวชวนวล  คณานุกูล ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ า 
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
มีอาจารย์เพ่ิมข้ึน จึงขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายธีระ  กุลสวัสดิ์ เป็น นายพงศธร แก้วมณี 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายพรภวิษย์ พรหมอินทร์  เป็น นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายอ านาจ หอมปลื้ม เป็น นางสาวสโรชา แพร่ภาษา  
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาววิภา สิงห์สมบูรณ์ เป็น นางสาวนพวรรณ พ่ึงพา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๓๕- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน ๑ ท่าน คือ นายยศศักดิ์  สกุลไชยกร (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๓๖- 

 ๔.๗.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรล าดับที่ ๔ นางพรนภา  น้อยพันธ์ ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔  
จาก นางพรนภา  น้อยพันธ์ เป็น นายสามารถ  สายอุต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ ากับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จากนายมานพ  แจ่มกระจ่าง เป็น นางสิริยุพิน  ศุภ์ธนัชภัคชนา 
  ล าดับที่ ๓ จากนายพรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา เป็น นางณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ 
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 
๔ ป ีสาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๓๗- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ โดยขอให้คณะฯ พิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 เนื่องจากคุณวุฒิไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
 
 ๔.๗.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   คณะวิศวกรรมศาสตรเ์สนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เพื่อเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในล าดับดังนี้ 
   ล าดับที่ ๑ จาก นายวิศณุ  บุญรอด เป็น นายสมเสียง  จันทาสี  
   ล าดับที่ ๒ จาก นายอดิศักดิ์  นาวเหนียว เป็น นายชาญชัย  พลตรี 
   ล าดับที่ ๖ จาก นายณัฐพันธ์  ถนอมสัตย์ เป็น นายนรรัตน์  วัฒนมงคล 
   เนื่องจากอาจารย์ทั้งสามคนแจ้งความจ านงในการลาศึกษาต่อ และ 
   ล าดับที่ ๗ จาก นายวิเชียร  ชาลี เป็น นายเที่ยง  ชีวะเกตุ 
   เนื่องจากอาจารย์ได้ถูกย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 



-๓๘- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๑๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
เหตุผล คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาววิจิตรา โหราเรือง เป็น นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวเครือวัลย์ ดาวงษ์ เป็น นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
  ล าดับที่ ๔ แก้ไขคุณวุฒิของนายสุมิตร คุณเจตน์ 
  ล าดับที่ ๖ เพ่ิม นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี



-๓๙- 

เหตุผล คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับที่ ๕ จาก
นางดารณี  โชติกันตะ เป็น นางอัครา  ธรรมมาสถิตกุล (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
อาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวพัชรี ปรีเปรมโมทย์ เป็น นางสาวอัชราภรณ์ พลยานันท์ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวสุชาวดี พลัดภัยพาล เป็น นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายธนชัย เจียมสกุล เป็น นางสาวธีราพร ชาญพนา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



-๔๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล 
คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑  จาก นายธนพล  พุกเส็ง เป็น นายฉลองชัย  ธีวสุทรสกุล 
  ล าดับที่ ๒  จาก นางสาวอุไรวรรณ  บัวตูม เป็น นายสมบัติ  ฝอยทอง 
  ล าดับที่ ๔  จาก นางสาวกัญลิน  จิรัฐชยุต เป็น นางสาวสคุนทิพย์  เถาว์โมลา 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๔๑- 

 ๔.๗.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ในล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวอัชราภรณ์ พลยานันท์ เป็น นางสาวนรัลญา สิงหปรีชา 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวกันยารัตน์ ศิริสวัสดิ์ เป็น นางสาวกัญลิน จิรัฐชยุต 
  ล าดับที่ ๑ แก้ไขคุณวุฒิของนางอารยา สุนทรวิภาต 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ การขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
 

  คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการขอเปิดหลักสูตรใหม่ ส าหรับส่วนงานที่ต้องการ
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดรับนิสิต ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการ
ของผู้เรียน และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการผลิตก าลังคน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๔๒- 

 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

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


