รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
๒. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๖. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๘. ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
คณบดีคณะอัญมณี
๑๙. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
๒๑. นางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๒๒. นางเสริมศรี สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
(แทนตาแหน่งที่ว่าง)
ตามที่กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารย์ประจา ซึ่งดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ จากกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์
สุชาติ เถาทอง ได้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๑ มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการเลือก
กรรมการสภาวิชาการ (แทนตาแหน่งที่ว่าง) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์
วุฒิชาติ สุนทรสมัย เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารย์ประจากลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตาแหน่งที่ว่าง) (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

-๓๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๒,๘๐๙ คน
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)
กาหนดอานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการทั้งจานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
แล้วจึงนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่ได้รวบรวมจากคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว จานวน ๒,๘๐๙ คน ดังนี้

-๔ภาคการศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ ๒)
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หมายเหตุ * หมายถึงสถาบันสมทบ

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี*
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี*
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ภาคปกติ ภาคพิเศษ
รวม
๒
๑๓
๑๕
๓๒๖
๒๐๙
๕๓๕
๙๐
๙๐
๑๑
๔๔
๕๕
๒
๒
๔๕๖
๕๘๙
๑,๐๔๕
๓
๓
๑๔๕
๘๒๓
๙๖๘
๖๐
๒๐
๘๐
๒
๑๓
๑๕
๑
๑
๑,๐๙๘
๘๕๖
๒,๘๐๙
ข้อมูลวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการประจาคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๒,๘๐๙ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๒,๘๐๙ คน โดยขอให้ตรวจสอบจานวนรวม
ผู้สาเร็จการศึกษาและจานวนรวมผู้สาเร็จการศึกษาภาคพิเศษให้ถูกต้อง
และแจ้งสภาวิชาการทราบในครั้งต่อไป
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ด้วย ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๔๘๓๐๐๐๓๕ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-๕ดารงตาแหน่งอาจารย์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๒ เดือน

คุณวุฒิ
ร.ด. (รัฐศาสตร์)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๘
๒๕๓๗
๒๕๔๔
๒๕๓๔

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ เอกวิทย์ มณีธร, สมคิด เพชรประเสริฐ และธีระ กุลสวัสดิ์. (๒๕๕๗) แบบจาลองพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย.
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. ๖(๓), ๗๗-๙๘.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)
กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
เรื่องที่ ๒ Maneethorm, E., Cousnit, C., Liamvarangkoon, S., Kuntee, P. & Luangsangthong,
S. (2015). Administration in Accordance with good governance priciples of the
special local administrative organization of Pattaya city, In Proceeings of SIBRRDINRRU Conference on Interdisciplinary Business and Economics Reserch: Vol 4
(pp. 217-224). Osaka, Japan.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
หนังสือ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ เอกวิทย์ มณีธร. (๒๕๕๖). รัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: เอ็ม.ที.เพรส, ๗๖๗ หน้า
ISBN: 978-974-300-934-1
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องสาขานั้น
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ (ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้ง)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑

-๖ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ ว่าทีเ่ รือตรีเอกวิทย์ มณีธร (เอกสารคาสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๖๗๕๒๑๕ ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย) แล้วเห็น
ว่า ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่สภาสถาบันกาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
โดยขอให้เพิ่มเลขหน้าในบทความการประชุมทางวิชาการ หน้า ๑๑ ข้อ ๖.๑.๒
ในเอกสาร ม.บ.ว. ๐๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสุเนตร สุวรรณละออง
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา

ด้วย นางสุเนตร สุวรรณละออง พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขประจาตาแหน่ง 11/2543 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์
เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๘ เดือน
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Ph.D. (History)
๒๕๔๙
Muenster University, Germany
สค.ม. (สังคมวิทยา)
๒๕๔๐
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช)
๒๕๓๗
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

-๗กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สุเนตร สุวรรณละออง. (๒๕๕๘). ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในการพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๔๒),
๒๗-๔๖.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)
กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ตารา จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สุเนตร สุวรรณละออง. (๒๕๕๗). ตาราสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย. ภาควิชาสังคมวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๒๖ หน้า.
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการบริการสังคม) ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสุเนตร สุวรรณละออง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของนางสุเนตร สุวรรณละออง (เอกสารคาสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๒๖๒๒๑๓ สังคมและวัฒนธรรมไทย) แล้วเห็นว่า นางสุเนตร สุวรรณละออง
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันกาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสุเนตร สุวรรณละออง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา ของ นางสุเนตร สุวรรณละออง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสังคมวิทยา ของ นางสุเนตร สุวรรณละออง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

-๘๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอุไรวรรณ อินทมาโส
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
ด้วย นางสาวอุไรวรรณ อินทมาโส พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขประจาตาแหน่ง 176-2546 สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๘ เดือน
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Ph.D. (Microbiology)
๒๕๔๖
Montana State University, USA
วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์
๒๕๓๕
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Intamaso, U., Boonbanjong, P., Wisunthorn, S. Ong-in, N., Keawpo, B. and
Poomipak, W. (2015). Detection by Duplex RT-coupled Nested PCR of Hepatitis A
and Rotavirus in Oysters from Thailand East Cost. The Southeast Asian Journal
of Tropical Medicine and Public Health, 46(4), 624-639.
(วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป
(Indexing and Abstracts databases))
Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบัน ISI
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ
เพื่อการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา ข้อ ๑
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
เรื่องที่ ๒ Intamaso, U. and Ketkhunthod, S. (2014). Evaluation of a Sensitive ReverseTranscription PCR-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Detection of
Hepatitis A Virus in Oysters (Saccostrea glomerata) on the East Coast of the Gulf
of Thailand. Journal of Food Protection, 77(5), 859-863.
(วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป
(Indexing and Abstracts databases))
Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบัน ISI
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ
เพื่อการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา ข้อ ๑
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๙๐

-๙เรื่องที่ ๓ Intamaso, U. and Withaya, P. (2011). Rapid Detection of Hepatitis A Virus in
Oysters in the East Coast of Thailand. Journal of Science, Technology and
Humanities, 9(1), 9-17.
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ
เพื่อการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา ข้อ ๔
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๙๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวอุไรวรรณ อินทมาโส ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวอุไรวรรณ อินทมาโส (เอกสารคา
สอนและประเมินผลการสอน วิชา 684312 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์) แล้วเห็นว่า นางสาวอุไรวรรณ
อินทมาโส เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบัน
กาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวอุไรวรรณ อินทมาโส ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ของ นางสาวอุไรวรรณ อินทมาโส
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ของ นางสาวอุไรวรรณ อินทมาโส
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

-๑๐๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ด้วย นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง 1112-2557 สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๖ ปี ๗ เดือน
คุณวุฒิ
พย.ด. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (การพยาบาล)
วท.บ. (พยาบาล)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๗
๒๕๓๒
๒๕๒๔

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ วัลภา คุณทรงเกียรติ. (๒๕๕๘). การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย. วารสาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๓), ๔๑-๕๕.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)
กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ วัลภา คุณทรงเกียรติ. (๒๕๕๗). การพยาบาลเพื่อการตายดีตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ.
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๒(๓), ๖๙-๘๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)
กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๓ วัลภา คุณทรงเกียรติ. (๒๕๕๖). การตายดีตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็ง. วารสารคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๑(๔), ๒๕-๓๖.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)
กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

-๑๑ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
(เอกสารคาสอนและประเมินผลการสอน วิชา 107504 การวิจัยเชิงคุณภาพ) แล้วเห็นว่า นางสาววัลภา
คุณทรงเกียรติ เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภาสถาบันกาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาโรคพืชวิทยา

ด้วย นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง 353-2549 สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๓ เดือน
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
๒๕๔๖
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

-๑๒เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Koohapitagtam, M., Rungpragayphan, S. & Hongprayoon, R. (2009). Construction
of single-chain variable fragment (scFv) specific to cucumber mosaic virus by
phage display technology. Kasetsart Journal (Natural Science), 43, 330-338
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)
กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๒ Koohapitagtam, M. & Nualsri, C. (2013). Production of polyclonal antibodies
specific to the recombinant coat protein of blackeye cowpea mosaic virus and
its use in disease detection. Kasetsart Journal (Natural Science), 47, 603-613.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)
กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๕
เรื่องที่ ๓ มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม และรัชนี ฮงประยูร. (๒๕๕๖). การจาแนกเชื้อ cucumber mosaic
virus ที่ส่งผลกระทบต่อพริกที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้โดยใช้เทคนิค reverse transcriptionpolymerase chain reaction (RT-PCR). วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๔(๒), ๑๗๑-๑๘๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI)
กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๕
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
โรคพืชวิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๘๐๓๑๒ โรคและแมลงศัตรูพืชเบื้องต้น) แล้วเห็นว่า
นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่สภาสถาบันกาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์

-๑๓ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ของ นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ของ นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวปริญญาพร หนูอุไร
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

ด้วย นางสาวปริญญาพร หนูอุไร พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง 448-2551 สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยวิธีปกติ
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว 6 ปี
คุณวุฒิ
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๒๕๕๒
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Nuurai, P., Primphon, J., Seangcharoen, T., Tinikul, Y., Wanichanon, C., & Sobhon,
P. (2014). Immunohistochemical detection of GnRH-like peptides in the neural
ganglia and testis of Haliotis asinina. Microscopy Research and Technique, 77,
110-119.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐

-๑๔เรื่องที่ ๒ Nuurai, P., Cummins, S.F., Botwright, N.A., & Sobhon, P. (2015). Characterization
of an abalone gonadotropin-releasing hormone and its effect on ovarian cell
proliferation. Aquaculture, 450, 116-122.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวปริญญาพร หนูอุไร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวปริญญาพร หนูอุไร (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๘๐๒๐๒ Abdomen III) แล้วเห็นว่า นางสาวปริญญาพร
หนูอุไร เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันกาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวปริญญาพร หนูอุไร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ของ นางสาวปริญญาพร หนูอุไร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ของ นางสาวปริญญาพร หนูอุไร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

-๑๕๔.๒.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชเวท
ด้วย นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง 90586 สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชเวท โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๓ เดือน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Phytopharmaceutical Sciences)
ภ.ม. (เภสัชเวท)
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๖
๒๕๕๑
๒๕๔๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Kongkiatpaiboon, S., Vongsak, B., Machana S., Weerakul, T. and Pattarapanich, C.
(2015). Simultaneous HPLC quantitative analysis of mangostin derivatives in
Tetragonula pagdeni propolis extracts. Journal of King Saud University - Science,
(In Press)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๕
เรื่องที่ ๒ Vongsak, B., Kongkiatpaiboon, S., Jaisamut, S., Machana S. and Pattarapanich, C.
(2015). In vitro alpha glucosidase inhibition and free-radical scavenging activity of
propolis from Thai stingless bees in mangosteen orchard. Revista Brasileira de
Farmacognosia, (In Press)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐

-๑๖ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชเวท
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา 791411 เภสัชเวช 2) แล้วเห็นว่า นายบุญดิศย์
วงศ์ศักดิ์ เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบัน
กาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชเวช ของ นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชเวช ของ นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.8 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอรวรีย์ อิงคเตชะ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา

ด้วย นางสาวอรวรีย์ อิงคเตชะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง 121-2545 สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความประสงค์
เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕45
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว 13 ปี 4 เดือน
คุณวุฒิ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ. (กายภาพบาบัด)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕44
253๔

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

-๑๗กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Ingkatecha, O. (2015). The 4-week of Barefoot Training on Kinematics of Lower
Extremities at Initial Foot Strike between Male and Female. In Proceedings of the
Burapha University International Conference 2015. Chonburi: Burapha University
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ อรวรีย์ อิงคเตชะ. (๒๕๕๕). การวิ่งเท้าเปล่า. วารสารวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา,
๙(๑), ๖๗-๘๓.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI))
กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวอรวรีย์ อิงคเตชะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนของ นางสาวอรวรีย์ อิงคเตชะ (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา 851346 ชีวกลศาสตร์ 2) แล้วเห็นว่า นางสาวอรวรีย์ อิงคเตชะ เป็นผู้มี
ความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันกาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวอรวรีย์ อิงคเตชะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ของ นางสาวอรวรีย์ อิงคเตชะ
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ของ นางสาวอรวรีย์ อิงคเตชะ
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

-๑๘๔.๒.9 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการออกกาลังกายและการกีฬา
ด้วย นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง 186-2546 สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความประสงค์
เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการ
การออกกาลังกายและการกีฬา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕50
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว 8 ปี 4 เดือน
คุณวุฒิ
ด.ด. (พลศึกษา)
กศ.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔1
2524
2520

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์. (๒๕๕๘). การรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด และต่อยอดงานยุติธรรมโดย
ใช้กีฬาเป็นสื่อในโรงเรียนแบบบูรณาการ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ๑๕(๒),
(ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์จากวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เมื่อวันที่ ๒๘
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI))
กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ พรพจน์ ไชยนอก และศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์. (๒๕๕๕). การบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ
การฝึกซ้อมและการแข่งขันในนักกีฬาว่ายน้า. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, ๑๓(๒),
๑-๑๗.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI))
กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
บริหารและการจัดการการออกกาลังกายและการกีฬา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑

-๑๙ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ (เอกสารประกอบ
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา 855461 การวางแผนและการจัดการออกกาลังกายและกีฬา)
แล้วเห็นว่า นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภาสถาบันกาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการออกกาลังกายและการกีฬา
ของ นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
หมายเหตุ

ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ กรรมการสภาวิชาการ ไม่ขออยู่ในที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้ขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

มติ

ที่ประชุมมีมติ ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากผลงานทางวิชาการจะตีพิมพ์หลังจากวันที่
ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุการปฏิบัติงานแล้ว
๔.๒.10 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายพรอนันต์ เกื้อไข่
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ด้วย นายพรอนันต์ เกื้อไข่ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง 90961 สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีปกติ
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕56
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว 2 ปี 3 เดือน
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา)
๒๕๕6
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา)
๒๕53
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
2547
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

-๒๐เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๕ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Kueakhai, P., Changklungmoa, N., Chaichanasak, P., Jaikua W., Itagaki, T. & Sobhon P.
(2015). Vaccine potential of recombinant pro- and mature cathepsinL1 against
fasciolosis gigantica in mice. Acta Tropica, 150, 71-78.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๕
เรื่องที่ ๒ Wongwairot, S., Kueakhai, P., Changklungmoa, N., Jaikua W., Sansri, V., Meemon, K., et
al. (2015). Monoclonal antibody against recombinant Fasciola gigantica
cathepsin L1H could detect juvenile and adult cathepsin Ls of Fasciola gigantica.
Parasitology Research, 114(1), 133-140.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๓๐
เรื่องที่ ๓ Tanomrat, R., Kueakhai, P., Changklungmoa, N., Jaikua W., Chaithirayanon, K.,
Riengrojpitak, S. et al. (2014). Immunodiagnosis of Fasciolosis gigantica using
a polyclonal antibody against recombinant catthesin L1H protein. In Proceedings of 2nd
Asean Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC), Bangkok, Thailand
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๓๕
เรื่องที่ ๔ Changklungmoa, N., Kueakhai, P., Apisawetakan, S., Riengrojpitak, S., Sobhon P. &
Chaithirayanon, K. (2014). Identification and expression of Fasciola gigantica
thioredoxin. Parasitology Research, 113, 2335-2343.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๒๐
เรื่องที่ ๕ Changklungmoa, N., Kueakhai, P., Sangpairoj, K., Chaichanasak, P., Jaikua W.,
Riengrojpitak, S. et al. (2015). Molecular cloning and characterization of Fasciola
gigantica thioredoxin-glutathione reductase. Parasitology Research, 114,
2119-2127.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/))

-๒๑ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๒๐
หมายเหตุ ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๒-๕ เป็นผลงานวิจัยมาจากชุดโครงการวิจัยเดียวกัน การเป็นเจ้าของผลงาน
รวม ๔ เรื่อง เกินร้อยละ 50 (ตามบันทึกข้อความยืนยัน)
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายพรอนันต์ เกื้อไข่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายพรอนันต์ เกื้อไข่ (เอกสารประกอบ
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา 684211 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์) แล้วเห็นว่า นายพรอนันต์
เกื้อไข่ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันกาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายพรอนันต์ เกื้อไข่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ของ นายพรอนันต์ เกื้อไข่ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ของ นายพรอนันต์ เกื้อไข่ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยขอให้ตรวจสอบเลขหน้าผลงานวิจัยเรื่องที่ ๓ ที่ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.1๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาววรรณภา ลือกิตินันท์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ด้วย นางสาววรรณภา ลือกิตินันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง 9319 สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕56
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๖ เดือน

-๒๒คุณวุฒิ
วท.ด. (การจัดการธุรกิจเทคโนโลยี
และการจัดการนวัตกรรม)
บธ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์)

ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๒๕55
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2551
2548

มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ วรรณภา ลือกิตินันท์. (๒๕๕๘). การประยุกต์ใช้แนวคิดสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์:
กรณีศึกษา บริษัทผลิตยางรถยนต์ชั้นนาระดับโลกแห่งหนึ่ง. วารสารวิทยาการจัดการ, ๓๒(๑),
๑๙-๓๖.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI))
กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ วรรณภา ลือกิตินันท์, พัชนี นนทศักดิ์ และพัทธนัย สาะแสวง. (๒๕๕๘). ผลของการจัดสหกิจ
ศึกษาที่มีต่อระยะเวลาการได้งานและรายได้ของบัณฑิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ๙(๒),
(ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์จากวารสารเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI))
กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
เรื่องที่ ๓ วรรณภา ลือกิตินันท์. (๒๕๕๘). แนวทางการสร้างองค์กรสุขภาวะในบริษัทข้ามชาติ: กรณีศึกษา
บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตในภาคตะวันออก. วารสารวิทยาการจัดการ, ๓๑(๑), ๑-๑๕.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI))
กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ วรรณภา วิจิตรจรรยา. (๒๕๕๗). บทบาทของผู้นาในการสร้างความมีส่วนรวมของพนักงาน.
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ๙(๑), ๕๙-๖๖.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI))
กลุ่มที่ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

-๒๓ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาววรรณภา ลือกิตินันท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาววรรณภา ลือกิตินันท์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา 667202 การวางแผนอัตรากาลังคน การสรรหา และการ
คัดเลือก) แล้วเห็นว่า นางสาววรรณภา ลือกิตินันท์ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันกาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาววรรณภา ลือกิตินันท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ นางสาววรรณภา ลือกิตินันท์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ นางสาววรรณภา ลือกิตินันท์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.1๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ด้วย นางสาวศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๑๓๗ สังกัดสานักงานคณบดี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ 2
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕49
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘ ปี 11 เดือน

-๒๔คุณวุฒิ
Ed.D. (Professional development)
M.B.A. (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๑
254๔
๒๕๓๓

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Victoria University, Australia
Victoria University, Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Lertputtarak, S., Lobo, D. & Yingyong, T. (2014). Identification of the factors that
impact Russian tourists in Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences,
144, 133-142.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๒ วัชรี กาจัดโศรก และศรัณยา เลิศพุทธรักษ์. (๒๕๕๘). ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในการประกอบธุรกิจนาเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ๙(๒), ๑๑๒-๑๒๖.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI))
กลุ่มที่ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
ผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอและผ่านการพิจารณาในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Lertputtarak, S. (2012). The Influence of HR, IT and Market Knowledge
Competencies on The Performance of HR Managers in Food Exporting
Companies in Thailand. International Business Research, 5(1), 87-97.
(วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป
(Indexing and Abstracts databases) : SCOPUS (http://www.scopus.com)
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
ผ่านการประเมินเป็นเอกฉันท์ในระดับดี มติสภามหาวิทยาบูรพา ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

-๒๕ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา 454602 การวิจัยการจัดการและการให้
คาปรึกษา) แล้วเห็นว่า นางสาวศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันกาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตาม
เกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยให้ปรับแก้คุณวุฒิในเอกสาร ม.บ.ว. ๐๑ ให้ถูกต้อง
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๓ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการ
๔.๓.๑ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จานวน ๑ ฉบับ ได้แก่ “วารสาร มทร. สุวรรณภูมิ
RMUTSB ACADEMIC JOURNAL ISSN 2286-9638”

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓ ในกรณี
วารสารทางวิชาการที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสาร
ทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์
มีความประสงค์เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จานวน ๑ ฉบับ
ได้แก่ วารสาร มทร. สุวรรณภูมิ RMUTSB ACADEMIC JOURNAL ISSN 2286-9638

-๒๖คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ วารสาร มทร. สุวรรณภูมิ RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
ISSN 2286-9638
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบ วารสาร มทร. สุวรรณภูมิ RMUTSB
ACADEMIC JOURNAL ISSN 2286-9638 ในขั้นต้นแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ

๑. พิจารณาวารสาร มทร. สุวรรณภูมิ RMUTSB ACADEMIC JOURNAL ISSN 2286-9638
เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองวารสาร มทร. สุวรรณภูมิ
RMUTSB ACADEMIC JOURNAL ISSN 2286-9638 เป็นวารสารที่มีกระบวนการ
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
๓. แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพื่อรับรองวารสาร มทร. สุวรรณภูมิ RMUTSB ACADEMIC
JOURNAL ISSN 2286-9638 เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer reviewer)

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบวารสาร มทร. สุวรรณภูมิ RMUTSB ACADEMIC JOURNAL
ISSN 2286-9638 เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer reviewer)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองวารสาร มทร. สุวรรณภูมิ
RMUTSB ACADEMIC JOURNAL ISSN 2286-9638 เป็นวารสารที่มีกระบวนการ
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
๓. เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพื่อรับรองวารสาร
มทร. สุวรรณภูมิ RMUTSB ACADEMIC JOURNAL ISSN 2286-9638 เป็นวารสารที่มี
กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ต่อไป
๔.๓.๒ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จานวน ๑ ฉบับ ได้แก่ “บูรพาเวชสาร
Burapha Journal of Medicine ISSN 2350-9996”

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓ ในกรณี
วารสารทางวิชาการที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสาร
ทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ในการนีค้ ณะแพทยศาสตร์
มีความประสงค์เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จานวน ๑ ฉบับ
ได้แก่ บูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine ISSN 2350-9996

-๒๗คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ บูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine
ISSN 2350-9996 แล้ว
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบ บูรพาเวชสาร Burapha Journal of
Medicine ISSN 2350-9996 ในขั้นต้นแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นเสนอ

๑. พิจารณาบูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine ISSN 2350-9996
เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองบูรพาเวชสาร Burapha Journal of
Medicine ISSN 2350-9996 เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
๓. แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพื่อรับรองบูรพาเวชสาร Burapha Journal of
Medicine ISSN 2350-9996 เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)

มติ

ที่ประชุมมีมติ ทักท้วง เนื่องจากเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า บูรพาเวชสาร
มีการเผยแพร่วารสารฉบับที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบับที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ ไม่เป็น
ไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓ (๑) จึงขอให้ชะลอไว้ก่อน
๔.๔ ขอยกเลิกหลักสูตร
๔.๔.๑ ขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ มีจานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
น้อยกว่าแผนการรับนิสิตที่คณะฯ กาหนด พร้อมทั้งคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๓๕ คน และยังคง
จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๒๘ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๔.๒ ขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผล คือ หลังจากดาเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ และพบว่าด้วยสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป หลักสูตรที่เปิดสอนจึงไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งส่งผลทาให้จานวนนิสิต
ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
จานวนทั้งสิ้น ๗ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๒๙๔.๔.๓ ขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับนักบริหาร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารสาหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากจานวนนิสิตที่สนใจศึกษาวิชาโทดังกล่าวมีจานวนน้อย ประกอบกับการหาผู้มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชานั้นค่อนข้างยาก คณะฯ จึงขอยกเลิก
หลักสูตรดังกล่าว และยุติการรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งยังมีนิสิตคงค้าง
และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสาหรับ
นักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
สาหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
สาหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๔.๔ ขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหาร
งานยุติธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ
เนื่องจากจะมีการจัดทาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
นวัตกรรมทางสังคม โดยได้มีการรวมเอาวิชาโทดังกล่าวเข้าไปด้วย คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว
และยุติการรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งยังมีนิสิตคงค้าง และยังคงจัดการเรียน
การสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๓๐ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๓๑ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๓๒ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับแก้ไข
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์จาก
คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๓๓ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๓๔ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๓๕ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๓๖ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๓๗ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๓๘ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๓๙ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๔๐ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๑๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนศิลปะ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนศิลปะ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๔๑ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนศิลปะ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนศิลปะ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๒๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๒. ปรับแก้ไขรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ๔๐๐๓๙๑
ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ ๑ (๐-๓-๐) และจานวนชั่วโมงในวงเล็บ
เป็น ๑ (๐-๓-๑)
๓. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครูบังคับ)
เนื่องจากมีการปรับการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) คณะที่ ๑ พิจารณาให้ปรับ
แก้ไขในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการวิเคราะห์
จากคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ ๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ไม่ปรากฏสาระการฝึกทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานบางประการ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๔๒ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้เป็นนามวลี (Noun Phrase)
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล
คือ ขอปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อนาไปสู่การออกแบบ
การเรียนการสอนรายวิชาที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
ได้ดียิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๔๓๔.๕.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก นายธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ และมีความประสงค์จะไม่ต่อสัญญาการเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษกับทางคณะฯ เมื่อสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น หลักสูตรจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรลาดับที่ ๑ จาก นายธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ เป็น นายสุธี ประศาสนเศรษฐ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา และมีสัญญาจ้างอาจารย์ผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษเต็มเวลากับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓
นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว และลาดับที่ ๔ นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
ให้ถูกต้อง
๑.๒ ขอให้ปรับแก้ชื่อมหาวิทยาลัยที่จบในระดับปริญญาตรีของอาจารย์
ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓ นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว ให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๔๔๔.๕.๑๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก นายธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ และมีความประสงค์จะไม่ต่อสัญญาการเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
กับทางคณะฯ เมื่อสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น หลักสูตรจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ๑ จาก นายธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ เป็น นายสุธี ประศาสนเศรษฐ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา และมีสัญญาจ้างอาจารย์ผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษเต็มเวลากับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓
นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว และลาดับที่ ๔ นางสาวรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
ให้ถูกต้อง
๑.๒ ขอให้ปรับแก้ชื่อมหาวิทยาลัยที่จบในระดับปริญญาตรีของอาจารย์
ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓ นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว ให้ถูกต้อง
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๔๕๔.๕.๑๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามาปฏิบัติงานเพิ่ม
และประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตรในภาควิชานิติศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ลาดับที่ ๑ จากนายนายชัชชม อรรฆภิญญ์ เป็น นางสาวสุจิตรา ใจเอื้อ
ลาดับที่ ๒ จากนายอุทัย อาทิเวช
เป็น นายเอกพล ทรงประโคน
ลาดับที่ ๓ จากนายธนกฤต วรธนัชชากุล เป็น นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๑๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากนายชนะ ประณมศรี แสดงความจานง
ไม่ต่อสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและพ้นวาระเนื่องจากอายุเกิน ๗๐ ปี จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๕ จาก นายชนะ ประณมศรี เป็น นายภัทรพงษ์ รัตนเสวี
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๔๖คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๑๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นายปิยะ นาควัชระ เป็น นายวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
เนื่องจากย้ายไปประจาหลักสูตรอื่นของคณะฯ
ลาดับที่ ๕ จาก นายศุภชัย เหลืองแสงทอง เป็น นายสุพจน์ บุญวิเศษ
เนื่องจากกาลังจะหมดสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ ประกอบกับมีปัญหาด้านสุขภาพ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๔๗ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ในคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑
นางอมรทิพย์ อรมาภิบาล
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๑๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๒ คน หมดสัญญาจ้าง จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๔ จาก นายสุรินทร์ สรงสระแก้ว เป็น นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่ห์
ลาดับที่ ๕ จาก นายสยุมพร ลิ่มไทย เป็น นายวัลลภ ศัพท์พันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-๔๘มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับแก้ชื่อมหาวิทยาลัยที่จบในระดับปริญญาตรีของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒ นางสาวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน ให้ถูกต้อง
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในสาขาวิชาที่จบระดับปริญญาตรี
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๕ นายวัลลภ ศัพท์พันธ์
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ
เนื่องจากมีการประกาศใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งได้กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรในข้อ ๑๒.๒ (๒) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททาง
รัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ มคอ. ๑ ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายพงศธร แก้วมณี เป็น นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวนพวรรณ พึ่งพา เป็น พันตารวจเอกนภดล วงษ์น้อม
และขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒ จาก นายวีระวิทย์ วิวัฒนวานิช
เป็น นางสาวกัญญาภัค อยู่เมือง เนื่องจาก นายวีระวิทย์ วิวัฒนวานิช หมดลัญญาจ้าง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-๔๙มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑ นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ เนื่องจากมีตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่ไม่มผี ลงานทางวิชาการปรากฏ
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวพัชราภา ตันตราจิน เป็น นายสรชัย ศรีนิศานต์สกุล
เนื่องจาก นางสาวพัชราภา ตันตราจิน ลาศึกษาต่อ
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวศิริรักษ์ สิงหเสม เป็น นายจิรายุทธ์ สีม่วง
เนื่องจาก นางสาวศิริรักษ์ สิงหเสม หมดสัญญาจ้าง
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ เป็น นางสาวธัชชนก สัตยวินิจ
เนื่องจาก นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญกิจ มีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์บางส่วนเวลา
และตัดลาดับที่ ๖ นางสาววิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร ออก
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๕๐๔.๕.๒๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ ๒ คน ย้ายไปเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอื่น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ เป็น นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
ลาดับที่ ๕ จาก นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช เป็น นางสาวมุกกระจ่าง จรณี
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล เป็น นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ
เนื่องจาก นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ย้ายไปเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอื่น
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวภัทรมน สาตรักษ์ เป็น นางสาวอชิรญา ภู่พงศกร
เนื่องจาก นางสาวภัทรมน สาตรักษ์ ลาศึกษาต่อ
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวภาสวรรณ ณ นคร เป็น นางสาวภัทราภรณ์ เกษตรสาระ
เนื่องจาก นางสาวภาสวรรณ ณ นคร ลาออก
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

-๕๑คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร เป็น นายฉัตรกมล สิงห์น้อย
เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ไปเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
ลาดับที่ ๕ จาก นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ เป็น นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
เนื่องจาก นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการบริหารงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๕๒คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ระบุเลขหน้าในแบบฟอร์ม
สมอ.๐๘ ด้วย
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร เป็น นายฉัตรกมล สิงห์น้อย
เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ไปเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
ลาดับที่ ๕ จาก นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ เป็น นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
เนื่องจาก นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการบริหารงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๕๓ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ระบุเลขหน้าในแบบฟอร์ม
สมอ.๐๘ ด้วย
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ เป็น นายนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
เนื่องจาก นายอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ ลาศึกษาต่อ
ลาดับที่ ๔ จาก นายฉัตรกมล สิงห์น้อย เป็น นายพรพจน์ ไชยนอก
เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นายฉัตรกมล สิงห์น้อย ไปเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับที่ ๕ จาก นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ เป็น นางสาวกวีญา สินธารา
เนื่องจากเปลี่ยนแปลง นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ ไปเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
และการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๕๔ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ระบุเลขหน้าในแบบฟอร์ม
สมอ.๐๘ ด้วย
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๒ จาก นายอานนท์ ไชยสุริยา เป็น นางสาวอรอุษา พิมพ์สวัสดิ์
เนื่องจาก นายอานนท์ ไชยสุริยา ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวมาลี นิสสัยสุข เป็น นางสาวรินดา วราวุฒิ
เนื่องจาก นางสาวมาลี นิสสัยสุข เกษียณอายุราชการ
ลาดับที่ ๕ จาก นายทณุ เตียวรัตนกุล เป็น Mr.Richard Anthony O’Donnell
เนื่องจาก นายทณุ เตียวรัตนกุล อยู่ในระหว่างการดาเนินการจัดทา
ผลงานวิจัย
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-๕๕มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้ปรับแก้ตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับแก้ชื่อมหาวิทยาลัยที่จบในระดับปริญญาตรีของอาจารย์
ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒ นายอานนท์ ไชยสุริยา ให้ถูกต้อง
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อมหาวิทยาลัยที่จบในระดับปริญญาตรีของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๕ Mr.Richard Anthony O’Donnell
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้างของนายสุริยันต์ นนทศักดิ์ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรลาดับที่ ๕ จาก นายสุริยันต์ นนทศักดิ์ เป็น นางอนงค์ วิเศษสุวรรณ์
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๕๖๔.๕.๒๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ
เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๓ นางสาวโชติพัฒน์ ทิมกระจ่าง ขอลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวโชติพัฒน์ ทิมกระจ่าง เป็น นางสาวชนานันท์ เดชาดิลก (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๓๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๒ จากนางสาววิชญาดา ถนอมชาติ เป็น นายการุณ สุขสองห้อง
เนื่องจากนางสาววิชญาดา ถนอมชาติ ลาศึกษาต่อ
ลาดับที่ ๕ จาก นายธเรศ สันตติวงศ์ไชย เป็น นายราเมศวร์ สดใส
เนื่องจากนายธเรศ สันตติวงศ์ไชย ลาออก
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

-๕๗คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๓๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
นายชายเกียรติ ชูศักดิ์ ลาออกจากราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒ จาก
นายชายเกียรติ ชูศักดิ์ เป็น นายดิเรก ประทุมทอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

-๕๘มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๓๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๒ จากนางสาวนุชจรินทร์ แกล้วกล้า เป็น นายพงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา
เนื่องจาก นางสาวนุชจรินทร์ แกล้วกล้า ลาศึกษาต่อ
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวอัมพร ทองกู้เกียรติกูล เป็น นายวรนพ สุขภารังสี
เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๕๙๔.๕.๓๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจาหลักสูตรลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการประจาหลักสูตรจานวน ๒ คน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นางศศิธร มั่นเจริญ เป็น นายสมศักดิ์ ศิริไชย
ลาดับที่ ๔ จาก นางสาวยุภาพร สมีน้อย เป็น นางสาวสุชญา ผ่องใส
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๓๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี
เหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ลาไปฝึกอบรมหลังปริญญาเอก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ ๒ จาก นางนภาพร เลียดประถม เป็น นางเพ็ญจันทร์ ละอองมณี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

-๖๐คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ นางสาวมลฤดี สนธิ
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๓๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากทางคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งอาจารย์เพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามการดาเนินงานตามงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ๓ ท่าน ดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นายเอกภพ บุญเพ็ง เป็น นายดารงค์ มหาพรม
ลาดับที่ ๔ จาก นายวุฒติพล หมัดเส็น
เป็น นางสาวบุญทิตา สัชญกร
ลาดับที่ ๕ จาก ปรีชา วังข้าว
เป็น นางสุนันทา วงศ์จตุรภัทร
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมวาระพิเศษ (เวียน) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

-๖๑ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๓๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์
และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากเดิมได้ขอยืมอาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้งหมดมาจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ปัจจุบันโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มีอาจารย์ประจาคณะเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ในลาดับดังต่อไปนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นายสุรัติ สุพิชญางกูร
เป็น นายจีรศักดิ์ รัตนะวงษ์
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวสุธาศิณี สุศิวะ เป็น นางสาวอัจจิมา ศุภจริยาวัตร
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวสาวิตรี บิณฑสันต์ เป็น นางสาวพิชญา ชิโนดม
ลาดับที่ ๔ จาก นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ เป็น นางสาวยุพดี มณีรัตนากรณ์
ลาดับที่ ๕ จาก นายศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน เป็น นายอนุสรณ์ วงศ์เหรียญทอง
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาโครงการจัดตั้งฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว

-๖๒มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๓๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจาหลักสูตรย้ายไปช่วยราชการที่
สถาบันพระบรมราชชนก จานวน ๑ คน และตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดให้อาจารย์
ประจาหลักสูตร ในหลักสูตรระดับในปริญญาตรี มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน ๓ คน ดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นางขวัญตา เพชรมณีโชติ เป็น นางสาวสมพร รักความสุข
ลาดับที่ ๔ จาก นางกิตติพร ประชาศรัยสรเดช เป็น นางสาวธัญญมล สุริยานิมิตรสุข
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวสุมัจฉรา มานะชีวกุล เป็น นางณัฏฐา วรรธนะวิโรจน์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๖๓๔.๕.๓๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางสุคันธา สิงห์ทอง เป็น นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์
เนื่องจาก นางสุคันธา สิงห์ทอง เกษียณอายุราชการ
ลาดับที่ ๒ จาก นายณรงค์ศักดิ์ บุญขาว เป็น นางสาวจรีย์ สะอิ้ง
เนื่องจาก นายณรงค์ศักดิ์ บุญขาว ย้ายไปปฏิบัติงานที่วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ลาดับที่ ๔ จาก นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี เป็น นางสิริอร พันธ์โสดา
เนื่องจาก นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเวชระเบียน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก โดยขอให้ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ตาแหน่งทีส่ ถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กาหนด และให้ใส่
หมายเหตุด้านล่างตารางเกี่ยวกับตาแหน่งที่กาหนดด้วย
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๖๔๔.๕.๓๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ จาก นายกีรติ พลเพชร
เป็น นางสาวสาลี อินทร์เจริญ เนื่องจากนายกีรติ พลเพชร ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามตาแหน่งที่สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กาหนด และให้ใส่หมายเหตุ
ด้านล่างตารางเกี่ยวกับตาแหน่งที่กาหนดด้วย
๑.๒ ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๒
นายพยงค์ เทพอักษร ว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาไทย
หากเป็นหลักสูตรภาษาไทยให้ใส่คุณวุฒิเป็นภาษาไทย
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๖๕๔.๕.๔๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นายดุริยางค์ วาสนา เป็น นางอัฎฮียะห์ มูดอ
เนื่องจากนายดุริยางค์ วาสนา ลาออกจากราชการ
ลาดับที่ ๕ จาก นางสาวปรินาถ คล้ายพุก เป็น นางสาวนภัส ลัภนะก่อเกียรติ
เนื่องจากนางสาวปรินาถ คล้ายพุก ลาศึกษาต่อ
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา โดยขอให้ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ตาแหน่งทีส่ ถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กาหนด และให้ใส่
หมายเหตุด้านล่างตารางเกี่ยวกับตาแหน่งที่กาหนดด้วย
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๖๖๔.๕.๔๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๑ จาก นางสาวรัชฎาภรณ์ ม่วงทอง เป็น นายชัยภัทร หลวงแนม
เนื่องจากนางสาวรัชฎาภรณ์ ม่วงทอง ลาออก
ลาดับที่ ๒ จาก นางสาวพัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ เป็น นางสาววรัทยา รัตนธรรมธาดา
เนื่องจากนางสาววรัทยา รัตนธรรมธาดา มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา
ลาดับที่ ๓ จาก นางสาวอังคณาพร สอนง่าย เป็น นางสาวพัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ
เนื่องจากนางสาวอังคณาพร สอนง่าย ลาออก
ลาดับที่ ๕ จาก นายอธิวัฒน์ เปรมไธสง เป็น นายภัทรพล มากมี
เนื่องจากนายภัทรพล มากมี มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก โดยขอให้ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ตาแหน่งทีส่ ถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กาหนด และให้ใส่
หมายเหตุด้านล่างตารางเกี่ยวกับตาแหน่งที่กาหนดด้วย
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๖๗๔.๕.๔๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ๓ จาก นายธวัชชัย สัตยสมบูรณ์ เป็น นายสมตระกูล ราศิริ
เนื่องจากนายธวัชชัย สัตยสมบูรณ์ ลาออก
ลาดับที่ ๕ จาก นางเพชรีย์ เรือนก้อน เป็น นายพิสิษฐ์ ดวงตา
เนื่องจากนางเพชรีย์ เรือนก้อน ลาออก
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก โดยขอให้ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ตาแหน่งทีส่ ถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กาหนด และให้ใส่
หมายเหตุด้านล่างตารางเกี่ยวกับตาแหน่งที่กาหนดด้วย
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-๖๘๔.๕.๔๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบและปรับโครงสร้างของวิทยาลัยฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางท่านลาออก
จากวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๑ จาก นายปกิต ตุ้งสวัสดิ์ เป็น
นางสาวสุวัฒนา เกิดม่วง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยขอให้ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ตาแหน่งทีส่ ถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กาหนด และให้ใส่
หมายเหตุด้านล่างตารางเกี่ยวกับตาแหน่งที่กาหนดด้วย
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๕.๔๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ นายอรรณพ สนธิไชย

-๖๙ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ ๔ จาก นายอรรณพ สนธิไชย
เป็น นางสาวกุลนาถ มากบุญ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยขอให้ตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ตาแหน่งทีส่ ถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กาหนด และให้ใส่
หมายเหตุด้านล่างตารางเกี่ยวกับตาแหน่งที่กาหนดด้วย
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๖ ร่าง ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
๔.๖.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและ
ภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ๙ ฉบับ กาหนดให้
มหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งส่วนงาน ภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน และกาหนดผู้บังคับบัญชาของส่วนงาน
นั้น เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวใช้มาเป็นเวลานาน มีความบางส่วนไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
ดังนั้น เพื่อให้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และ
ภาระหน้าที่ของส่วนงาน สอดคล้องกับมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาดังกล่าว โดยมีสาระสาคัญในการปรับแก้ ดังนี้
๑. ได้มีการปรับแก้ในส่วนของบทอาศัยอานาจ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๙
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐

-๗๐๒. ได้นาความที่กาหนดเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาของแต่ละส่วนงานออก เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ วรรคสอง ได้บัญญัติว่า “การจัดตั้ง
การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงานตาม (๓) และ (๔) ให้ทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา โดยจะจัดตั้งเป็นคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้” ซึ่งเป็น
การกาหนดเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกส่วนงาน เท่านั้น
๓. ได้นาความในข้อ ๗ ออก เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การกาหนดอัตรา
ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะหรือวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันแต่ละส่วนงานได้มีการกาหนด
อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละส่วนงานแล้ว โดยอาศัยอานาจตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้แล้ว
๔. ได้นาความในข้อ ๘ ออก เนื่องจากเป็นกรณีการจัดตั้งคณะการจัดการและ
การท่องเที่ยวที่วิทยาเขตบ้านบึง ซึ่งปัจจุบันไม่มีการจัดตั้งวิทยาเขตบ้านบึงแล้ว
๕. ได้นาความในข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ออก เนื่องจากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการให้
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้เรียกชื่อหัวหน้าส่วนงานว่าคณบดี และให้ผู้รักษาการราชการแทน
เป็นผู้รักษาการแทน และสาหรับข้อ ๑๐ เป็นกรณีที่เกี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่งตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง
ซึ่งในปัจจุบันทุกส่วนงานวิชาการได้เรียกชื่อหัวหน้าส่วนงานว่าคณบดี และมีวาระการดารงตาแหน่ง
ที่ชัดแจ้งแล้ว และได้กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้มีการเพิ่มภาระหน้าที่ในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
๒. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้มีการปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ในการ
จัดการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและเภสัชศาสตร์ เป็นด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ร่วมสมัย
๓. ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจาก
ในปัจจุบันส่วนงานวิชาการต่าง ๆ ได้มีการจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว
มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนงานเพื่อ
ประกอบการร่างประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.
๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ๗ ราย
และมีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๒ ราย รวมจานวนผู้แสดง
ความคิดเห็นทั้งสิ้น ๙ ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและ
ภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

-๗๑๔.๗ รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ ๑.๕๒ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. การคิดค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินหลักสูตร ขอให้คิดจากหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน
๒. สาหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินขอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รีบดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๓. ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรในทุกรอบ ๖ เดือน

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.อาณัติ ดีพัฒนา)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

