
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

วันอังคารที ่๒๕ สิงหาคม 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. ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง     กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๒. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
 ๑๕. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา       กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
 ๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
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 ๑๗. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 ๑. เภสัชกร ดร.ยศนันท์  วีระพล  คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๒. นางสาวปริยาภา เกตุกูล   คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์  วุฒิพันธุ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ปัญหาการจ้างท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 

  ตามท่ีผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญ 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๓๐๑ อาคาร ๙ ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย 
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้พิจารณาปัญหาการจ้างท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต ควรมี
มาตรการในการด าเนินการ และให้นิติกรแต่ละมหาวิทยาลัยก าหนดบทลงโทษ กรณีนิสิตให้ถอดถอนปริญญา 
กรณีอาจารย์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดมาตรการในการลงโทษ ส าหรับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าลังด าเนินการซื้อโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ตามที่ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และมีมติ เห็นชอบร่าง ข้อบังคับฯ โดยให้น ากลับไปจัดท าประชาพิจารณ์ และเสนอสภาวิชาการพิจารณา 
ในครั้งต่อไป นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการส่งร่างข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว ให้แต่ละส่วนงานได้เสนอแนะ
ข้อคิดเห็น และรวบรวมข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ระดมความคิดและปรับแก้ ร่าง ข้อบังคับฯ (รายละเอียดตาม
เอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐาน 
 ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐาน 
  ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่ 
  คณะกรรมการฯเสนอแนะ ดังนี้ 
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  ๑.๑ หน้า ๓ ข้อ ๕ วรรคสอง ภาระงานสอนขอให้เพ่ิมเนื้อหาการเตรียมการสอน  
   การวัดและประเมินผลการสอน  
  ๑.๒ ขอให้ปรับแก้แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามภาระด้านวิชาการของผู้ด ารง 
   ต าแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยบูรพา (รายบุคคล) การสรุปภาระงาน  
   “ผ่านตามเกณฑ์” “ไม่ผ่านตามเกณฑ์” ให้สรุปท้ายตารางของภาระงาน 
   ในแต่ละด้าน 
  ๑.๓ ขอให้ปรับแก้แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามภาระด้านวิชาการของผู้ด ารง 
   ต าแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยบูรพา (ทั้งคณะ) โดยให้ปรับตารางสรุป 
   ภาระงานของคณาจารย์แต่ละท่านสรุปรวบยอดทุกด้าน เพ่ือความสะดวก 
   ในการประเมิน และให้แนบ มคอ.๓ และ มคอ.๕ ประกอบ 
  ๑.๔ บทเฉพาะกาล ข้อ ๑๖ ขอให้มีกระบวนการพัฒนาให้อาจารย์ใหม่เขียนเอกสาร 
   ประกอบการสอน เพ่ือให้อาจารย์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนเอกสาร 
   ประกอบการสอน 
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ พิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 ตามที่ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้พิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีมติ ถอนวาระ โดยขอให้คณะฯ พิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เนื่องจากคุณวุฒิไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา นั้น 
 คณะศึกษาศาสตร์ กลับไปพิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้ว จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
เดิม 
 ล าดับที่ ๒ จากนายมานพ  แจ่มกระจ่าง เป็น นางสิริยุพิน  ศุภ์ธนัชภัคชนา 
 ล าดับที่ ๓ จากนายพรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา เป็น นางณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล 
ขอเปลี่ยนเป็น 
 ล าดับที่ ๒ จากนายมานพ  แจ่มกระจ่าง เป็น นายไชยยันต์  ถาวระวรณ์ 
 ล าดับที่ ๓ จากนายพรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา เป็น นายเกรียงศักดิ์  บุญญา 
(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
   หลักสูตร ๔ ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  

  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๐๗๗ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่ได้รวบรวมจากคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว จ านวน ๒,๐๗๗ คน ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปริญญาตรี ๙๕๐ ๕๘๔ ๑,๕๓๔ 

ปริญญาตรี* ๘๔ - ๘๔ 
ปริญญาโท ๗๕ ๓๓๔ ๔๐๙ 
ปริญญาเอก ๑๐ ๓ ๑๓ 

ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ ๒) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ปริญญาโท ๑ ๓๔ ๓๕ 
ปริญญาเอก ๒ - ๒ 

  รวม ๑,๑๒๒ ๙๕๕ ๒,๐๗๗ 
หมายเหตุ * หมายถึงสถาบันสมทบ       ข้อมูลวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๐๗๗ คน 
  
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๐๗๗ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 4.2.1 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสหัทยา  รัตนจรณะ  

  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล 

 

  ด้วย นางสาวสหัทยา  รัตนจรณะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๘๔๔-๒๕๕๓ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 16 ปี 9 เดือน  
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D.  (Applied Science) ๒๕๔๙ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย 
ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) ๒๕๓๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สหัทยา  รัตนจรณะ, กิ่งดาว  การะเกต และรัตน์ธนรส  วงศ์อุดม. (๒๕๕๘) การพยาบาล:  
 มุมมองของผู้รับบริการที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. ๘(๓),  
 (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์).  
 (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  ๘๕  
 

เรื่องท่ี ๒ บุษบงค์  ตุ้มสวัสดิ์, สหัทยา  รัตนจรณะ และสุวดี  สกุลคู. (๒๕๕๖). สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 
 ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์  
 กระทรวงสาธารณสุข. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๑(๓), ๓๖-๔๗.  
 (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   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสหัทยา  รัตนจรณะ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการพยาบาลโดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของนางสาวสหัทยา  รัตนจรณะ  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๔๔๐๒  แนวคิดธุรกิจเบื้องต้นในบริการสุขภาพ) 
แล้วเห็นว่า นางสาวสหัทยา  รัตนจรณะ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสหัทยา  รัตนจรณะ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาวสหัทยา  รัตนจรณะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาวสหัทยา  รัตนจรณะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสมเสียง  จันทาสี  
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

 ด้วย นายสมเสียง  จันทาสี  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 776-2553 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๑๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 17 ปี 1 เดือน     

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สมเสียง จันทาสี และศิริชัย ปั้นสมสกุล. (๒๕๕๗). การท านายความหยาบผิวในงานกัดเหล็กกล้า 
 เครื่องมือ SKD11 โดยใช้ตัวแบบสมการถดถอย. วารสารวิจัย มข., ๑๙(๖), ๘๔๓-๘๕๙.  
 (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  ๙๐   
 

เรื่องท่ี ๒ สมเสียง จันทาสี และศิริชัย ปั้นสมสกุล. (๒๕๕๗). การท านายความหยาบผิวในงานกัด 
 อะลูมิเนียมผสม เกรด 6061-T6 โดยใช้ตวัแบบสมการถดถอย. วารสารวิจยั มข., ๑๙(๒), ๒๙๓-๓๐๔.  
 (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  ๙๐   
 

เรื่องท่ี ๓ สมเสียง จันทาสี. (๒๕๕๔). การลดของเสียจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอาร์มเฮด.  
 ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี ๒๕๕๔ (หน้า ๓๑๑-๓๑๔).  
 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสมเสียง  จันทาสี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ โดย วิธปีกติ แบบที่ ๒  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของนายสมเสียง  จันทาสี  (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๑๒๒๒ กรรมวิธีการผลิต ๑ (Manufacturing Process I))  
แล้วเห็นว่า นายสมเสียง  จันทาสี เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายสมเสียง  จันทาสี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของ นายสมเสียง  จันทาสี  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๙- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของ นายสมเสียง  จันทาสี  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 4.2.3 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 
 

  ด้วย นางสาวสุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 365-2549 สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะอัญมณี มีความประสงค์เสนอผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 8 ปี 1 เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
สถ.ม. (ศิลปอุตสาหกรรม) ๒๕๕๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย 
ศป.บ. (นิเทศศิลป์)   ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นันทรัตน์  บุนนาค, สุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา, ภัทรพงษ์  อังคะหิรัญ, ธวชัชัย  ตุลาพรชัย,  
 สหรัฐ ณ น่าน, ชุติมันต์  จันทร์เมือง, ภูวดล  วรรธนะชัยแสง และจักรพันธ์  สุทธิรัตน์. (๒๕๕๕). 
 การพัฒนาเครื่องประดับอัญมณี  กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนอัญมณีจังหวัดจันทบุรี.  
 ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ  
 “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๕: บูรณาการศาสตร์และศิลป์”  (หน้า O๑๐-O๑๘).  
 นครปฐม: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕ 
 

บทความวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา. (๒๕๕๗). รูปแบบการฝังอัญมณีที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องประดับ.  
 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ๑๘(๑๖), ๙๑-๑๐๔. 
 (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 



-๑๐- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของนางสาวสุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา   
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา 172202 การออกแบบเครื่องประดับ ๒)  
แล้วเห็นว่า นางสาวสุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา  เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางสาวสุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ ของ นางสาวสุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา โดยวิธีปกติ  
  แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ ของ นางสาวสุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา โดยวิธีปกติ  
  แบบที่ ๑ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ผลงานวิจัยที่ยื่นขอ ขอให้ปรับหมายเลขหน้าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้ถูกต้อง 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบผลงานวิจัยที่ระบุเป็นเจ้าของผลงานวิจัยหลัก และมีส่วนร่วม 
   ในการวิจัยร้อยละ ๗๕ แต่มีชื่ออยู่ล าดับที่สอง ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ 
   จากฐานข้อมูลแล้วพบว่าผลงานวิจัยดังกล่าวไม่ไดร้ะบุชื่อผู้วิจัยหลัก 
  ๑.๓ สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย กรณีมีผู้วิจัยหลายคน ขอให้แบ่งสัดส่วน 
   ให้ชัดเจน เช่น สัดส่วนผลงานวิจัย ร้อยละ ๑๐ มีผู้วิจัย ๔ คน 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

 ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอรวรรณ  กูลจีรัง 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล 

 

  ด้วย นางสาวอรวรรณ  กูลจีรัง พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 9262 สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการพยาบาล  โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 9 ปี 1 เดือน 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาล)   ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อรวรรณ  กูลจีรัง และนารีรัตน์  สังวรวงษ์พนา. (๒๕๕๘). คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เป็น 
 โรคพาร์กินสัน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ๒๓(๓), ๘๖-๙๖. 
 (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 
 

บทความวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อรวรรณ  กูลจีรัง. (๒๕๕๘). บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 โรคพาร์กินสัน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๔),  
 (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). 
 (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 นางสาวอรวรรณ  กูลจีรัง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา 
การพยาบาล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 
 



-๑๒- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของนางสาวอรวรรณ  กูลจีรัง (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๕๓๐๑ การพยาบาลผู้สูงอายุ) แล้วเห็นว่า นางสาวอรวรรณ  กูลจีรัง 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางสาวอรวรรณ  กูลจีรัง  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาวอรวรรณ  กูลจีรัง  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาวอรวรรณ  กูลจีรัง  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
  โดยให้ปรับแก้ข้อมูลอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เป็น “ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
  จากวารสาร... , อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์” 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

 ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางจิณห์จุฑา  ชัยเสนา  ดาลลาส 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

  ด้วย นางจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 943-2555 สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 3 ปี 9 เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
ป.พ.ส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒๕๓๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   
         พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูง)   พระพุทธบาท สระบุรี ประเทศไทย 
หมายเหตุ: เทียบเท่าปริญญาตรี 
 



-๑๓- 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส, สายใจ  พัวพันธ์  และดวงใจ  วัฒนสินธุ.์ (๒๕๕๘).  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๓), ๑-๑๓. 
 (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 
 

บทความวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส. ความเข้าอกเข้าใจ: พลังเพ่ือพัฒนาวิชาชีพพยาบาล. (๒๕๕๘).  
 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕(๒), (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). 
 (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 นางจิณห์จุฑา ชัยเสนา  ดาลลาส  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของนางจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส   
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๖๓๐๒ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๒) 
แล้วเห็นว่า นางจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส โดยวิธีปกติ  
  แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๑๔- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
  โดยให้ปรับแก้ข้อมูลอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เป็น “ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
  จากวารสาร... , อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์” 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

 ๔.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวชิาพลศึกษา 
 

  ด้วย นายระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 90335 สังกัด ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 7 ปี 2 เดือน 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
วท.บ. (พลศึกษา)    ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก   เมื่อวันที่ ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี. (๒๕๕๗). ปัญหาการท าวิจัยชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง. วารสารคณะพลศึกษา, ๑๗(๑),  
 ๒๖๘-๒๗๖. 
 (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 
 

บทความวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี. (๒๕๕๘). แนวทางป้องกันปัญหาระเบียบวินัยนักเรียน 
 ในชั้นเรียนพลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา, ๑๘(๑), ๗-๑๕. 
 (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 



-๑๕- 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นายระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาพลศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของนายระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี   
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา 441116 ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬา
ฟุตบอล) แล้วเห็นว่า นายระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพ 
อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพลศึกษา ของ นายระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพลศึกษา ของ นายระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
  โดยให้ตรวจสอบสาขาวิชาที่จบในคุณวุฒิระดับปริญญาโทให้ถูกต้อง 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.7 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายรณชัย  รัตนเศรษฐ 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาดนตรี 
 

  ด้วย นายรณชัย  รัตนเศรษฐ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๕๐-๒๕๕๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง 
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  1 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 3 ปี 4 เดือน 
 
 



-๑๖- 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ดนตรี)   ๒๕๕4  มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ๒๕๔5  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
กศ.บ. (ดนตรีสากล)  2537  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ รณชัย  รัตนเศรษฐ. (๒๕๕๗). วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี.  
 วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๑๗(๒), ๑๒๒-๑๔๓. 
 (วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย 
 ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/๒๕๕๖  เรื่อง รายชื่อวารสาร 
 ทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
 ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ รณชัย  รัตนเศรษฐ. (๒๕๕๕). เครื่องดนตรีตระกูลพิณ: วัฒนาธรรมดนตรีพิณ-ผีผา  
 (Phin & Pipa) กับการสื่อสุนทรียรส. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๑๕(๑), ๑๒๐-๑๒๙. 
 (วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย 
 ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสาร 
 ทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
 ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายรณชัย  รัตนเศรษฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรี 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนของ นายรณชัย  รัตนเศรษฐ (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา 602111 วัฒนธรรมดนตรีและการแสดง) แล้วเห็นว่า นายรณชัย  รัตนเศรษฐ 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายรณชัย  รัตนเศรษฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
 
 
 



-๑๗- 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาดนตรี ของ นายรณชัย  รัตนเศรษฐ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาดนตรี ของ นายรณชัย  รัตนเศรษฐ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.8 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสุธิดา  แจ้งประจักษ์ 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 
 

  ด้วย นางสาวสุธิดา  แจ้งประจักษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 277-2548 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  1 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕49 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 9 ปี 2 เดือน 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พช.ม. (พัฒนาชุมชน)    ๒๕๔9  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
สค.บ. (สังคมสงเคราะห์)  2545  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สุธิดา  แจ้งประจักษ์. (๒๕๕๗). รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ กรณีศึกษาต าบลหนองรี  
 อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. วารสารวชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๒(๓๘), ๒๕-๔๙. 
 (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 
 



-๑๘- 

บทความวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สุธิดา  แจ้งประจักษ์. (๒๕๕๙). กลไกการขับเคลื่อนสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๓๕(๑),  
 (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). 
 (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 นางสาวสุธิดา  แจ้งประจักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน โดยวิธปีกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวสุธิดา  แจ้งประจักษ์  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา 261333 แนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการพัฒนา
ครอบครัว เด็ก และเยาวชน) แล้วเห็นว่า นางสาวสุธิดา  แจง้ประจักษ์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษ 
ในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสุธิดา  แจ้งประจักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ของ นางสาวสุธิดา  แจ้งประจักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ของ นางสาวสุธิดา  แจ้งประจักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
  โดยให้ปรับแก้ข้อมูลอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เป็น “ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
  จากวารสาร... , อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์” 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 



-๑๙- 

 ๔.๒.9 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวการะเกด  เทศศรี 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี 
 

  ด้วย นางสาวการะเกด  เทศศรี  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 942-2555 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  18 เมษายน พ.ศ. ๒๕38 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 20 ปี 3 เดือน 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
D. Phil. (Chemistry)  ๒๕๕๓  University of Oxford, UK 
วท.ม. (เคมี)     ๒๕๔๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมี)   25๓๘  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที ่๑ ชวัสรัฏฐ์ นาคแสงจันทร์, อัมราวดี จันทร์ศรี, อมรรัตน์ อินทร์นาง และการะเกด เทศศรี. (๒๕๕๘).  
 ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนแคลเซียมออกไซด์ประสิทธิภาพสูงส าหรับการผลิตไบโอดีเซล.  
 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๐(๑), ๕๘-๗๑. 
 (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  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ มานิตย์ แก้วพิมพา, ชลาธาร แสงเรืองฤทธิ์ และการะเกด เทศศรี. (๒๕๕๗).  
 การปรับประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาของอนุภาคนาโนโลหะคู่แพลเลเดียมเปลือกหุ้มโลหะเงิน 
 แกนกลาง (AG@Pd) ส าหรับการสลายตัวของกรดฟอร์มิก. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  
 ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ ๖, ๑๙, ๒๓๖-๒๗๐. 
 (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  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ Pakasit, W. and Tedsree, K. (2014). Modified preparation method of stable  
 dispersion of zero-valent iron nanopaopaticles. In Processdings of the  
 Burapha University International Conference 2014, Global Warming and  
 Its Impacts (pp. 552-558). Chonburi: Burapha University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 



-๒๐- 

เรื่องท่ี ๔ U-Thaipan, K. and Tedsree, K. (2014). Shape and photoluminescence properties  
 of ZnO nanostructures. In Processdings of the Burapha University International  
 Conference 2014, Global Warming and Its Impacts (pp. 491-498). Chonburi:  
 Burapha University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๕ Hongpho, K. and Tedsree, K. (2015). One-pot synthesis of CuO/ZnO  
 nanostructure with discrete CuO nanoparticles on tunable size and thickness of  
 ZnO hexagonal plate. In Processdings of Pure and Applied Chemistry  
 International Conference 2015, Innovative Chemistry for Sustainability of the  
 AEC and Beyond (pp. 229-232). Khon kaen: Khon kaen University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

บทความวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ การะเกด เทศศรี. (๒๕๕๖). ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน: เทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยายุคใหม่.  
 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๘(๒), ๒๗๔-๒๘๐.  
 (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 นางสาวการะเกด  เทศศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวการะเกด  เทศศรี (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา 303444 วิทยาศาสตร์นาโน และเทคโนโลยีนาโน) แล้วเห็นว่า  
นางสาวการะเกด  เทศศรี เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวการะเกด  เทศศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวการะเกด  เทศศรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 



-๒๑- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวการะเกด  เทศศรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๑ ที่มีผู้วิจัยร่วม ๔ คน  
  ผู้วิจัยร่วมชื่อแรกมีสัดส่วนผลงานร้อยละ ๓๐ ที่เหลืออีก ๒ คน มีสัดส่วนผลงาน 
  ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่างกันมาก 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.10 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางวณิตา  ขวัญส าราญ 

  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 

  ด้วย นางวณิตา  ขวัญส าราญ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 90290 สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕50 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 7 ปี 8 เดือน 
 

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) ๒๕๔9  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  2537  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วณิตา ขวัญส าราญ, อารีย์รัตน์ งามทิพยพันธุ์ และนุจรี ไชยมงคล. (๒๕๕๘). การมีส่วนร่วม 
 ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่ง – เพดานโหว่ที่ได้รับการผ่าตัดขณะเข้ารับการรักษา 
 ในโรงพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๒), ๒๐-๓๐. 
 (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 
 

บทความวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วณิตา ขวัญส าราญ. (๒๕๕๘). บทบาทของพยาบาลกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแล 
 เด็กปากแหว่งเพดานโหว่. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๓),  ๑๔-๒๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)) 



-๒๒- 

 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 นางวณิตา  ขวัญส าราญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว้ เห็นวา่สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางวณิตา  ขวัญส าราญ (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา 108201 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ)  
แล้วเห็นว่า นางวณิตา  ขวัญส าราญ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ 
วิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางวณิตา  ขวัญส าราญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางวณิตา  ขวัญส าราญ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางวณิตา  ขวัญส าราญ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.1๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภา 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

  ด้วย นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภา พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 1089-2556 สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์   เมื่อวันที่  2 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕53 
     ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 5 ปี  
 



-๒๓- 

คุณวุฒิ     ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ๒๕๕๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)   2545  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ พรพรรณ ศรีโสภา, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ และกิ่งดาว การะเกต. (๒๕๕๖). การเรียนรู้อย่างมี 
 ความสุขและปัจจัยที่เก่ียวข้องของนิสิตพยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต,  
 ๒๗(๒), ๑๖-๒๙. 
 (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  ๖๐  
เรื่องที่ ๒ พรพรรณ ศรีโสภา, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์, จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส และดวงใจ วัฒนสินธุ์.(๒๕๕๘).  
 ประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ตในนิสิตที่มีพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ต. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๔), (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). 
 (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  ๗๕ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ของ นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว้ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาใหด้ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิา
พยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภา (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา 106201 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1) แล้วเห็นว่า  
นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภา เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๒๔- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
  โดยให้ปรับแก้ข้อมูลอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ เป็น “ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
  จากวารสาร... , อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์” 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๓ ร่าง ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๔.๓.๑ ร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 
   เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับบุคคลที่มีความรู้  
   ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความช านาญงาน เข้าเป็นอาจารย์  
   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  
ส าหรับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความช านาญงาน เข้าเป็นอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยมีประเด็นในข้อ ๘ เกี่ยวกับกรณีการคิดประสบการณ์ด้านการวิจัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา มีข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑.  ในการคิดประสบการณ์ด้านการวิจัย ควรต้องมีการจ ากัดเกี่ยวกับงานวิจัย
หรือบทความทางวิชาการต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี หรือไม่  
 ๒.  ในการคิดประสบการณ์ด้านการวิจัย ควรต้องหมายความรวมถึงนวัตกรรม 
(Innovation) และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ด้วยหรือไม่ 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้มีมติเห็นควรให้หารือ 
ในประเด็นข้อสังเกตดังกล่าวต่อสภาวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป (รายละเอียดตาม
เอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา รา่ง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 
  เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับบุคคลที่มีความรู้  
  ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความช านาญงาน เข้าเป็นอาจารย์  
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 
  เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับบุคคลที่มีความรู้ 
  ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความช านาญงาน เข้าเป็นอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



-๒๕- 

  ๑.๑ ในการคิดประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่ควรก าหนดระยะเวลา  
   แตใ่ห้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
  ๑.๒ ในการคิดประสบการณ์ด้านการวิจัย ให้หมายความรวมถึงนวัตกรรม 
   (Innovation) และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ด้วย 
 ๒. แจ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบต่อไป 
 
 ๔.๓.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ 
  สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ตามท่ี โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้ขอก าหนดสี
ประจ าคณะและครุยวิทยฐานะเป็นสี “ฟ้าขาว” ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ที่ประชุมมีมติมอบให้โครงการจัดตั้งฯ หารือกับกองกฎหมาย 
กรณี ก าหนดสีประจ าคณะและครุยวิทยฐานะ เนื่องจากโครงการจัดตั้งฯ ยังไม่ได้ประกาศจัดตั้งเป็นส่วนงาน 
ในพระราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งฯ ได้ขอหารือกับกองกฎหมาย และกองกฎหมายได้เสนอ
ประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติให้โครงการจัดตั้งฯ สามารถก าหนดสีประจ าคณะ 
และครุยวิทยฐานะเป็นสี “ฟ้าขาว” ได้  
  เพ่ือให้การก าหนดสีประจ าคณะและครุยวิทยฐานะถูกต้อง ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและ
ครยุประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ จึงขอก าหนดสีประจ าคณะและครุยวิทยฐานะเป็นสี “ฟ้าขาว” ต่อไป (รายละเอียดตาม
เอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ 
  ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา  
  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง 
  ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ระบุหมายเลขประจ าสี 
  ตามระบบสากล 
 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป 
 
 
 



-๒๖- 

 ๔.๔ การเสนอผู้แทนสภาวิชาการ 
  ๔.๔.๑ พิจารณาผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควร 
  ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย 
  (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน  เป็นกรรมการ 
  (๓) อธิการบดี      เป็นกรรมการ 
  (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
   และมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ๒ คน เป็นกรรมการ 
  (๕) ผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ ๑ คน   เป็นกรรมการ 
  (๖) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เป็นเลขานุการ 
  โดยท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากรายชื่อ 
ที่ได้รับเสนอมาตามข้อ ๘ (๑) และข้อ ๘ (๒) แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทน
จากกรรมการสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควร 
  ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เสนอ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ผู้แทนสภาวิชาการ 
  เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป 
 
 ๔.๕ ขออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  ๔.๕.๑ ขออนุมัติให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษานิสิตมากกว่า ๕ คน  
   แต่ไม่เกิน ๑๐ คน 
 

   คณะภูมิสารสนเทศศาสตรขออนุมัติให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษา
นิสิตมากกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๘๙/๒๕๕๔ เรื่อง 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔ 
“ข้อ ๕ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักระดับปริญญาโท (หลักสูตร แผน ก)/ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ที่สามารถให้ค าปรึกษานิสิตได้มากกว่า ๕ คน แตร่วมกันไมเ่กิน ๑๐ คน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
 



-๒๗- 

   ๕.๑  เป็นอาจารย์ประจ า 
   ๕.๒  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๕.๓  มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ หรือ เผยแพร่งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  
   ๕.๔  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ดุษฎีนิพนธ์หลักในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ซึ่งท าให้นิสิต/นักศึกษาส าเร็จการศึกษามาแล้วอย่างน้อย ๕ คน” 
และตามข้อ ๘ ของประกาศ “ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ อธิการบดีด าเนินการได้ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ” 
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงขออนุมัติอนุมัติให้ ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  
มีนิสิตในที่ปรึกษา จ านวน ๙ คน และ รองศาสตราจารย์ ดร.แก้ว  นวลฉวี มีนิสิตในที่ปรึกษา จ านวน ๙ คน 
เนื่องจากทางคณะฯ ขาดแคนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณุสมบัติที่เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาหลัก และนิสิตส่วนใหญ่ 
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษานิสิตมากกว่า ๕ คน  
  แต่ไม่เกิน ๑๐ คน 
 
มติ ทีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษานิสิตมากกว่า ๕ คน  
  แต่ไม่เกิน ๑๐ คน โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของ ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม  
   ไม่เป็นไปตามข้อ ๕.๒ แต่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕.๓ และ ๕.๔  
   ซ่ึงคณะกรรมการฯ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
   เนื่องจากผลงานวิจัยที่ระบุในประวัติด้านการวิจัยส่วนใหญ่เป็นรายงาน 
   การวิจัยมิใช่ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ  
   ขอให้ด าเนินการจัดท าผลงานทางวิชาการตีพิมพ์อย่างสม่ าเสมอ 
  ๑.๒ ขอให้เพ่ิมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หนังสือ และต ารา 
   ของรองศาสตราจารย์ ดร.แก้ว  นวลฉวี  
 ๒. แจ้งคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ด าเนินการต่อไป 
 
 ๔.๖ ขอทักท้วงและทบทวนการเปิดหลักสูตร 
  ๔.๖.๑ ขอทักท้วงและทบทวนการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

  ตามท่ีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้เสนอหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
(กจ.ม.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความเห็นชอบ 
แต่สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบโดยปรับชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)” 
เป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (บธ.ม.)” และสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ 



-๒๘- 

ความเห็นชอบโดยปรับชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)” ตามล าดับ นั้น
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ขอทักท้วงและทบทวนการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เนื่องจากการปรับชื่อหลักสูตรดังกล่าว มีความซ้ าซ้อน 
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปิดมา 
ก่อนหน้านั้นแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาแล้ว และที่ประชุมมีมติให้เสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอทักท้วงและทบทวนการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแล้ว ยืนยันตามมติเดิม ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการและ 
 หลักกฎหมาย คือ ให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยวใช้ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 เนื่องจากการใช้ชื่อปริญญาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
 การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่ประกาศเพ่ิมเติม นอกจากนี้สาขาวิชาที่เปิด 
 ในหลักสูตรของคณะการจัดการและการท่องเที่ยวไม่มีความซ้ าซ้อนกับวิทยาลัยพาณิชยศาตร์ 
 และมีกลุ่มเป้าหมายที่รับเข้าศึกษาต่างจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 

 ๔.๗ ขอยกเลิกหลักสูตรและของดรับนิสิต 
 ๔.๗.๑ ขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ ทางคณะฯ ได้จัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ขึ้น เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านการบริหารธุรกิจที่ครอบคลุมในทุกด้าน 
คณะฯ จึงขอแจ้งยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน และยังคงจัดการเรียนการสอน
จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศกึษา ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ 

ขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



-๒๙- 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ 
   ขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๒ ขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
  วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการขอยกเลิกหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลดังนี ้
  (๑) จ านวนนิสิตแรกเข้ามีแนวโน้มลดลง และมีการขอย้ายสาขาระหว่างปีการศึกษา 
 

 จ านวนนิสิตแรกเข้า จ านวนนิสิตปัจจุบัน ๒/๒๕๕๗ 
รหัส ๕๔* ๓๔ ๑๐ 
รหัส ๕๕ ๓๕ ๒๒ 
รหัส ๕๖ ๑๔ ๖ 
รหัส ๕๗ ๒๐ ๑๘ 

รวม ๑๐๓ ๕๖ 
* คาดว่าจบการศึกษารุ่นแรก ๑๖ คน 
  (๒) นิสิตที่เข้าศึกษาหลักสูตรนี้มีปัญหาด้านการเรียน มีทักษะไม่เพียงพอในวิชา 
ด้านการเขียนโปรแกรม ท าให้มีการย้ายสาขาและพ้นสภาพ 
  (๓) คณะฯ มีแผนจะปรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
ให้เป็นกลุ่มหนึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
โดยการปรับลดกลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์ และมีการประยุกต์ในงานธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้ต้องการศึกษาและคุณสมบัติของนิสิตแรกเข้า และมีความชัดเจนในตลาดแรงงานมากข้ึน 
  (๔) คณะฯ มีแผนจะเปิดหลักสูตรใหม่ทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต แต่ด้วยข้อก าหนดของอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งในปัจจุบันมีอาจารย์ในกลุ่มเทคโนโลยี 
สารสนเทศลาศึกษาต่อจ านวน ๓ คน ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ แผนการเปิดหลักสูตร 
จึงต้องเลื่อนออกไปเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
  ทั้งนี้ ยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่
เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



-๓๐- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๓ ของดรับนิสิตหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี
เหตุผล คือ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งงดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
หากทางวิทยาลัยฯ ได้จัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวนแล้ว จะท าการขอเปิดรับนิสิตต่อไป 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
   (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๔ ของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



-๓๑- 

โดยมีเหตุผล คือ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งงดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
หากทางวิทยาลัยฯ ได้จัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวนแล้ว จะท าการขอเปิดรับนิสิตต่อไป 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๘.๑ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะเภสัชศาสตร์เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้ 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
  ๑. มหาบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในด้านเภสัชศาสตร์ 
เกี่ยวกับการค้นคว้าด้านยา การพัฒนายา และอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาและผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพจากสมุนไพรและแหล่งอ่ืน และเครื่องส าอาง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
  ๒. มหาบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้น า และแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง โดยไม่สิ้นสุด มีทักษะ และประสบการณ์ในทางปฏิบัติ สามารถบุกเบิกงานด้านวิชาการ  
เพ่ือรองรับความต้องการและการแข่งขันเชิงคุณภาพของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



-๓๒- 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  ๑. ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในระดับสูง 
ด้านเภสัชศาสตร์ เกี่ยวกับการค้นคว้าด้านยา การพัฒนายา และอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน  
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและแหล่งอ่ืน และเครื่องส าอาง สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาประเทศ 
  ๒. ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้น า และแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง โดยไม่สิ้นสุด มีทักษะ และประสบการณ์ในทางปฏิบัติ สามารถบุกเบิกงานด้านวิชาการ  
เพ่ือรองรับความต้องการและการแข่งขันเชิงคุณภาพของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ดุษฎีบัณฑิตจะมีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์สังเคราะห์ และมีทักษะ 
ด้านงานวิจัย สามารถน าความรู้ด้านงานวิจัยมาประยุคใช้กับงานที่ท าอยู่ประจ าได้ 
  โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต มี ๒ 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      ๕  หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์             ๑๘  หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า           ๑๓  หน่วยกิต 
  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 
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์     ๗๒ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ       ๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๐ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาบังคับ       ๔ หน่วยกิต
    หมวดวิชาปรับพื้นฐาน      ๓ หน่วยกิต 
    หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๗ หน่วยกิต 
    ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 



-๓๓- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทาง 
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรขอให้เพิ่มการมีจริยธรรมทั้งในการวิจัยและวิชาชีพ  
   และให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
   ให้แตกต่างกัน 
  ๑.๒ รายวิชา ๗๙๓๕๐๒ เครื่องมือและเทคนิคข้ันสูงทางวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 
   ขอให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงในวงเล็บให้สอดคล้องกัน 
   เนื่องจากที่ปรากฏในหน้าโครงสร้างกับหน้าค าอธิบายรายวิชาไม่ตรงกัน 
  ๑.๓ หนา้ ๑๔ ข้อ ๒.๓ ปัญหานิสิตแรกเข้า ขอให้เพ่ิมเนื้อหาเนื่องจากเป็นหลักสูตร 
   นานาชาติ นิสิตอาจมีปัญหาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้หลักสูตร 
   ไดเ้ตรียมการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
  ๑.๔ หน้า ๓๕ รายวิชา ๗๙๓๘๐๒ สัมมนาทางวิทยาการเภสัชศาสตร์ ๔  
   ขอให้ปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นตัวเลขโรมันให้ถูกต้อง  
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
 



-๓๔- 

  ๑.๕ หน้า ๖๖ รายวิชา ๗๙๓๕๐๔ สัมมนาทางวิทยาการเภสัชศาสตร์ ๒  
   ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษมีเนื้อหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   แต่ไม่มีปรากฏในค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ซึ่งค าต่างๆ ที่อยู่ในค าอธิบาย 
   รายวิชาควรจะดึงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต 
   ให้มีคุณลักษณะตามที่ก าหนด  
  ๑.๖ ขอให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาโดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย  
   จริยธรรมวิชาชีพ และจริยธรรมทางวิชาการ  
  ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๘ ขอให้เสริมรายวิชาทางด้านกฎหมายเข้าไปในหลักสูตร 
  ๑.๙ ขอให้แสดงผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้นตามระดับของหลักสูตรระดับปริญญาโท 
   และระดับปริญญาเอก 
  ๑.๑๐ การเขียนชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ตรวจสอบการเว้นวรรคให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  
  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ และ ก ๒) 
  และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) 
  จ านวนประมาณ ๕ คน 
 

   คณะเภสัชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการ 
ทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ และ ก ๒) และระดับปริญญาเอก 
(แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวนประมาณ ๕ คน 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการ 
ทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิด 
รับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



-๓๕- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 
 และการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
 (แผน ก แบบ ก ๑ และ ก ๒) และระดับปริญญาเอก (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑  
 และแบบ ๒.๒) จ านวนประมาณ ๕ คน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิต 
  ที่จะรับเข้าศกึษาระดับปริญญาโท (แผน ก แบบ ก ๑ และ ก ๒) และระดับปริญญาเอก  
  (แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒) จ านวนประมาณ ๕ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๙ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๙.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ได้เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จนกระท่ังถึงปัจจุบัน  
ซึ่งครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามระบบและกลไกของ
การประกันคุณภาพการศึกษา และมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย 
เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีความทันสมัยสอดรับต่อสถานการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และยัง
สอดคล้องต่อบริบทของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ทุกๆ ๕ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งได้น าผลการประเมินหลักสูตรจากกรรมการประจ าหลักสูตร คณาจารย์ และนิสิต
ปัจจุบัน เกี่ยวกับการเรียนการสอนมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้มีการเพิ่มรายวิชาบังคับ
และปรับค าอธิบายรายวิชาสัมมนาเพ่ือให้นิสิตมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในด้านระเบียบวิธีวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษ 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  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 
  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 



-๓๖- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ปรับชื่อมหาวิทยาลัยที่จบของ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ ให้ถูกต้อง 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๑๐.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ล าดับที่ ๓ จาก นายอภิชาติ  คณารัตนวงศ์ 
เป็น นางพรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



-๓๗- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑๐.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางอนงค์  วิเศษสุวรรณ เป็น นางสาวพรรณวลัย  เกวะระ   
  เนื่องจากได้รับข้อคิดเห็นจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องผลงานวิจัย 
ไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชา และปรับให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นชุดเดียวกับกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ในสาขาวิชาเดียวกัน 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายนพดล  พรามณี เป็น นายเด่นชัย  ปราบจันดี 
  เนื่องจากนายนพดล  พรามณี ลาออกจากการปฏิบัติงานที่คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 
เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก  
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



-๓๘- 

 ๔.๑๐.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผล คอื เพ่ือให้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ล าดับที่ ๒  
จาก นายบรรพต  วิรุณราช เป็น นางสาวชนิสรา  แก้วสวรรค์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้ 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ล าดับที่ ๒ จาก นายบรรพต  วิรุณราช เป็น นางสาวชนิสรา  แก้วสวรรค์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๓๙- 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา 
การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวกฤษณา  โพธิสารัตนะ เป็น นางสาวทักษญา  สง่าโยธิน 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายธีรัตม์  พิริยะผลิน เป็น นางภัทรี  ฟรีสตัด 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายฤทธี  ชูเกียรติ เป็น นางสาวนุจรี  ภาคาสัตย์ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายสมชาย  ชุณหรัศมิ์ เป็น นายบรรพต  วิรุณราช 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายกรินทร์  บุญเลิศวณิชย์ เป็น นายสุรัติ  สุพิชญางกูร  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 



-๔๐- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายสมโภชน์  วัลยะเสวี เป็น นางระพีพร  ศรีจ าปา 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายนนท์  สหายา เป็น นายยอดยิ่ง  ธนทวี 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวปณิตา  สกุลแก้ว เป็น นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายยิ่งยศ  โชคชัยวรรัตน์ เป็น นายนพดล  เดชประเสริฐ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายกรินทร์  บุญเลิศวณิชย์ เป็น นายอ านาจ  สาลีนุกูล  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



-๔๑- 

 ๔.๑๐.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ เป็น นายศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายพีรวัฒน์ ชูเกียรติ  เป็น นายนนท์ สหายา 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายวุฒิชัย สทิธิมาลากร  เป็น นายธีทัต ตรีศิริโชติ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์  เป็น นางสาววิไลลักษณ์ ค าลอย 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายสิงห์ชัย บุญยโยธิน  เป็น นางสาวศิริญญา โชคชัยวรรัตน์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายเจษฎา ปัญญาศร  เป็น นายช านาญ งามมณีอุดม 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวศาสนีย์ โล่ห์วิสุทธิ ์ เป็น นางสาวสุธาศิณี สุศิวะ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายสงวนศักดิ์ เภสัชสงวน  เป็น นางสาวณภัคอร ปุณยภาภัสสร 



-๔๒- 

  ล าดับที่ ๔ จาก นายก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา เป็น นายศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางส่วนลาศึกษาต่อและเกษียณอายุราชการ ประกอบกับเพื่อการบริหารงาน
ภายในคณะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับ ๓ จาก   นายธวัชชัย  เอ่ียมไพโรจน์ เป็น นายธเนศร์  สุขสุวรรณ 
  ล าดับ ๔ จาก   นายธีรเชษฐ์  ประทุมมณี เป็น นายพีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์ 
  ล าดับ ๕ จาก   นายประจักษ์  จิตเงินมะดัน เป็น นางสาวทัศนีย์  เจริญพร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ 
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 



-๔๓- 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางส่วนลาศึกษาต่อและเกษียณอายุราชการ ประกอบกับเพื่อการบริหารงาน
ภายในคณะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับ ๒ จาก นายจิระ  จตุรานนท์  เป็น  นายโกเมศ  อัมพวัน 
  ล าดับ ๓ จาก นายพงษ์วุฒิ  ดวงศรี  เป็น  นางสาวเบญจภรณ์  จันทรกองกุล 
  ล าดับ ๕ จาก นางสาวพรวณัฐ  ธนพลภัควัฒน์  เป็น  นางสาวจรรยา  อ้นปันส์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ 
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



-๔๔- 

 ๔.๑๐.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางส่วนลาศึกษาต่อและเกษียณอายุราชการ ประกอบกับเพื่อการบริหารงาน
ภายในคณะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับ ๑ จาก นางสาวเบญจภรณ์  จันทรกองกุล  เป็น  นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล 
  ล าดับ ๓ จาก นางสาวกันทิมา  อ่อนละออ  เป็น  นางคนึงนิจ  กุโบลา 
  ล าดับ ๔ จาก นายวรวิทย์  วรีะพันธุ์  เป็น  นายเอกภพ  บุญเพ็ง 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ 
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก 
นางสาวกันต์รพี สมจิตร์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศเกาหลี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก นางสาวกันต์รพี  สมจิตร์ เป็น นางสาวขจิตา  ศรีพุ่ม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๔๕- 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี ้
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวจิตรา  ลาภกิจเจริญ เป็น นางสาววไิล  ลิ่มถาวรานันต์  
เนื่องจากนางสาวจิตรา  ลาภกิจเจริญ ลาออก 
  ล าดับที่ ๕ จาก Mr. Ai Hongpei เป็น นางสาวกนกพร  ศรีญาณลักษณ์ 
เนื่องจาก Mr. Ai Hongpei หมดสัญญาจ้าง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



-๔๖- 

 ๔.๑๐.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวธัญญารัตน์  สงวนศรี เป็น นางนฤมล  ลี้ปิยะชาติ 
เนื่องจากนางสาวธัญญารัตน์  สงวนศรี ลาศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
  ล าดับที่ ๔ จาก Mr.Keihide  Nakayama เป็น นางสาวนันท์ชญา  มหาขันธ์  
เนื่องจาก Mr.Keihide  Nakayama หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๕ จาก Ms.Suzuki  Noriko เป็น Ms. Sakurai  Kana  
เนื่องจาก Ms.Suzuki  Noriko หมดสัญญาจ้าง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก Mr. Ki Tae, Kim เป็น นางสาวสุนทรี  ลาภรุ่งเรือง  
เนื่องจาก Mr. Ki Tae, Kim เป็นศาสตราจารย์อันคันตุกะ (Visiting Professor) จึงไม่มีสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๔ จาก Ms. Eun Hee, Shin เป็น นางสาวกนกวรรณ  สาโรจน์ 
เนื่องจาก Ms. Eun Hee, Shin หมดสัญญาจ้าง 
  ล าดับที่ ๕ จาก Ms.Seung Hui, Choi เป็น Mr. Sung IL Kim  
เนื่องจาก Ms.Seung Hui, Choi หมดสัญญาจ้าง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๔๗- 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดงันี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวพนิดา สงวนบุญ เป็น นายณัฐภัทร  พัฒนา 
เนื่องจากนางสาวพนิดา สงวนบุญ เกษียณอายุราชการ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวรินดา วราวุฒิ เป็น นางสาวพนุชดา  เจริญชัย 
เนื่องจากนางสาวรินดา วราวุฒิ ย้ายไปเป็นกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 



-๔๘- 

 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๑๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นายวิโรจน์  โกศลฤทธิชัย เป็น Mr.Patrick Dominique Quesnel  
เนื่องจากนายวิโรจน์  โกศลฤทธิชัย ได้ขอลาออก  
  ล าดับที่ ๔ จาก นางลภัสรดา  โอดอลแนล เป็น นางสาวนิชุตา บุญข า 
เนื่องจากนางลภัสรดา  โอดอลแนล ได้ย้ายไปสังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
 ๔.๑๐.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวน ๓ คน ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวธันยพร  วิเชียรเกื้อ เป็น นายธิติยุติ  เนื่องจ านงค์  



-๔๙- 

  ล าดับที่ ๔ จาก นายสุภัทร  อนามัย เป็น Mr. Fei Lu  
  ล าดับที่ ๕ จาก นายจิรายุทธ  ปิตานนท์ เป็น นายอติชาต  พฤฒิกัลป์  
  และขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๖  Mr. James Vincent Johnson 
  ล าดับที่ ๗  นางสรภัคสรณ์  ฉัตรกมลทัศน์ 
  ล าดับที่ ๘  Mr. Sudip Debkumar Chatterji 
  ล าดับที่ ๙  นายกฤษฏิพัทธ์  พิชญะเดชอนันต์ 
  ล าดับที่ ๑๐  นางสิรินทร  เทพมังกร 
  ล าดับที่ ๑๑  Mr. Tan Weng Chiang 
  ล าดับที่ ๑๒  นางสาวเปขณางค์  ยอดมณี  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ  
  (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๒ คน ลาออก  
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔ จาก Mr.David L Hume เป็นนายกาญจน์สิทธิ์   
ชินะผา และล าดับที่ ๕ จากนางสาวลินรฎา  ชมมณี เป็นนางสาวเกษมศรี  อิทธิพงษ์ และขอเพ่ิมเติม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๖ Mr.Joaquin Fernandez Arroyo (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



-๕๐- 

  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวน ๒ คน เกษียณอายุราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑ 
จาก นางเรณู  คฤคราช เป็น นายอธิวุธ  งามนิสัย และล าดับที่ ๔ จากนายสุวิชาญ  เถาทอง เป็น  
นายธนากรณ์  อุดมศรี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ 
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 



-๕๑- 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาจิตรกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คอื เพ่ือปรับ 
ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวรุ่งอาทิตย์  บูชาอินทร์ เป็น นายจ าเนียร  สงวนพวก และล าดับที่ ๕  
จาก นางสาวภาสิรี  ยงศิริ เป็น นายปริญ  หล่อพิทยากร และขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๖ 
นายภูริต  มีพร้อม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร 
ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๒๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) 
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางภิญญดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์ เป็น นางศิรประภา  พฤทธิกุล 
  เนื่องจากนางภิญญดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์ ลาออก 



-๕๒- 

  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวชนาสร  นิ่มนวล เป็น นางสาวสุทธาภา  โชติประดิษฐ์  
  เนื่องจากนางสาวชนาสร  นิ่มนวล ลาศึกษาต่อ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวกัลยาณี  อินต๊ะสิน เป็น นายเชวง  ซ้อนบุญ 
  เพ่ือความเหมาะสมตรงตามสาขาวิชาและเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวโสภินนัท์  อารีสกุลกิจ เป็น นางสาวสุกัลยา  สุเฌอ 
  เพ่ือความเหมาะสมตรงตามสาขาวิชาและเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๐.๒๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเปิดหลักสูตรใหม่ ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ไปบริหารหลักสูตรใหม่  
ซึ่งสอดคล้องตามคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวไพลิน  เงาตระการวิวัฒน์ เป็น นายเล็ก  วันทา 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาววชิรา  ดาวสุด เป็น นายปฏิภาณ  บุญรวม 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  



-๕๓- 

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 

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


