รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 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 ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๕. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ สุนทรสมัย
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๔. ดร.สุรินทร์ อินทะยศ
คณบดีคณะอัญมณี
๑๕. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒๑๗. นางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๑๘. นางเสริมศรี สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ วงษ์แก้ว
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์ ธระเสนา
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
๕. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ ข้อมูลภาระงานสอนของคณาจารย์มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ วรรคสาม “ในกรณีที่ภาควิชาหรือสาขาวิชามีความจาเป็นต้องจัดให้คณาจารย์มีภาระ
งานสอนตามวรรคสอง มากกว่า ๑๒ หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็น
พร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงานก่อน
เปิดภาคการศึกษา แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จึงได้ดาเนินให้ภาควิชาที่มีคณาจารย์มีภาระงานสอนมากกว่า ๑๒ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แสดงเหตุผลความจาเป็นพร้อมรายละเอียดที่ต้องสอนมากกว่า ๑๒ หน่วยกิต เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้

-๓คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จานวน ๒ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จานวน ๑ คน
และภาควิชาประวัติศาสตร์ จานวน ๕ คน
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจานวน ๘ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาจิตวิทยา จานวน ๓ คน
ภาควิชาสังคมวิทยา จานวน ๒ คน ภาควิชาภาษาตะวันออก จานวน ๑ คน ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
จานวน ๑ คน ภาควิชาสารสนเทศศึกษา จานวน ๑ คน ภาควิชานิเทศศาสตร์ จานวน ๓ คน ภาควิชา
ภาษาไทย จานวน ๕ คน และภาควิชาภาษาตะวันตก จานวน ๑๓ คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ถอนวาระ และจะรวบรวมเสนอสภาวิชาการในภาพรวมต่อไป
๑.๓ ข้อมูลภาระงานสอนของคณาจารย์มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ วรรคสาม “ในกรณีที่ภาควิชาหรือสาขาวิชามีความจาเป็นต้องจัดให้คณาจารย์มีภาระ
งานสอนตามวรรคสอง มากกว่า ๑๒ หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็น
พร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงานก่อน
เปิดภาคการศึกษา แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีมติที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีที่อาจารย์
สอนเกิน ๑๒ หน่วยกิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เนื่องจากเป็นการจัดภาระงานเฉลี่ย
ทั้งปีการศึกษาและภาระงานเฉลี่ยของภาควิชาอยู่ที่ ๒๕ โดยภาระงานสอนภาคต้น จะมีภาระงานเฉลี่ยสูง
เนื่องจากมีวิชา Fundamental of Electrical Engineering ทั้งบรรยายและปฏิบัติที่สอนให้ทุกภาควิชา
ส่งผลให้ภาระงานภาคการศึกษาต้นสูง มีจานวน ๘ ท่าน ดังนี้
ชื่อ
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ จันทนา ปัญญาวราภรณ์
๒. ดร.เจษฎา สายใจ
๓. ดร.ธราธร บุญศรี
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นรรัตน์ วัฒนมงคล
๕. ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
๖. ดร.สมเจต ศุภรังสรรค์
๗. ดร.สัญชัย เอียดปราบ
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ อานุภาพ บุญส่งศรีกุล
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

ภาระงานสอนเทอมต้น (หน่วยกิต)
๑๗
๑๕
๑๔
๑๕
๑๕
๑๔
๑๕
๑๓

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ถอนวาระ และจะรวบรวมเสนอสภาวิชาการในภาพรวมต่อไป

-๔วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ตามที่กรรมการได้แก้ไขมาแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) หากพบข้อแก้ไขขอให้ส่งกลับภายใน ๓ วัน

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๒ การยุบรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามมติสภาวิชาการครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วมีมติ
“ขอให้พิจารณายุบหลักสูตรนี้รวมกับสาขาพัฒนาชุมชนเป็นหลักสูตรเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยแยกเป็นวิชาเอก ๒ สาขาวิชา” นั้น เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาควิชา
สังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับนิสิตเข้าศึกษาตามหลักสูตรแล้ว และหลักสูตร
ทั้งสองหลักสูตรเก็บเงินค่าบารุงและธรรมเนียมการศึกษาแตกต่างกัน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงยังไม่ได้
ยุบรวมหลักสูตร สาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จะต้องดาเนินการยุบรวมหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาเป็นหลักสูตรเดียว โดยแยกเป็นวิชาเอก ๒ สาขาวิชา
แต่ภาควิชาฯ ยังคงขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม โดยมิได้ยุบรวมหลักสูตร
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการยุบรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
การพิจารณา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
๑. หลักสูตรสองหลักสูตรมีความคล้ายกันมาก
๒. เห็นว่าการยุบควบรวมหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรให้ยุบรวมหลักสูตรโดยแยกเป็นวิชาเอก ๒ สาขาวิชาและให้เปิดรับนิสิตตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

-๕วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๒,๖๕๖ คน
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)
กาหนดอานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้สาเร็จการศึกษานั้น สภาวิชาการต้องพิจารณาทั้งจานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา แล้วจึง
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
จานวน ๒,๖๕๖ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้
ภาคการศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
(สถาบันสมทบ)
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

ภาคปกติ
๑,๐๗๓
๕๘๐

ภาคพิเศษ
๖๔๘
-

รวม
๑,๗๒๑
๕๘๐

๑๗
๒๘๙
๓๐๖
๒๔
๑๓
๓๗
๔
๔
๑
๗
๘
๒,๖๕๖
๑,๖๙๙
๙๕๗
ข้อมูลวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการประจาคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๒,๖๕๖ คน
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๒,๖๕๖ คน
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

-๖๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสุชาติ เถาทอง
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายสุชาติ เถาทอง ตาแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สังกัดภาควิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปะและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปะและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปกรรม
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พ้นจากตาแหน่งศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
คุณวุฒิ
M.Fine (Painting)
ศ.บ. (จิตรกรรม)
ปปช. (ฝึกหัดครู)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๒๘
๒๕๑๗
๒๕๑๑

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Visvabharati Santiniketan, India
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
วิทยาลัยเพาะช่าง ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นผู้อุทิศตนและอานวยประโยชน์ในด้านวิชาการให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑. กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเวลา ๑๗ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ - พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน
๓. ที่ปรึกษาระดับมหาบัณฑิตและรับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน
๔. กรรมการวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน
๕. กรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน
๖. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลการปฏิบัติงาน ของ
นายสุชาติ เถาทอง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่า
สมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลการปฏิบัติงาน ของ
นายสุชาติ เถาทอง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลการปฏิบัติงานครบถ้วนตามเกณฑ์

-๗ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลการปฏิบัติงาน
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ของ นายสุชาติ เถาทอง
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลการปฏิบัติงาน
เพื่อขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ของ นายสุชาติ เถาทอง
โดยขอให้ปรับ ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ ข้อ ๒.๕ จาก พ้นจากตาแหน่งศาสตราจารย์
เป็น พ้นจากตาแหน่งข้าราชการ
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย ข้าราชการฯ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจา
ตาแหน่ง ๐๘๖๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี
คุณวุฒิ
Ph.D. (Chemical Engineering)
M.S. (Chemical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๕
๒๕๔๓
๒๕๓๘

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Cambridge University, UK
Texas A&M University, USA
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Thaithae, W., Antonio, C., & Wattanachai, P. (2016). Properties Characterisation of
Polycarbonate and Multi-walled Carbon Nanotubes Composites Prepared by
Solution Technique. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 11, 34-50.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐

-๘เรื่องที่ ๒ Wattanachai, P. & Antonio, C. (2016). Comparison of Conventional and Variable
Frequency Microwave Curing of SU8 Photoresist: Effects on the Dielectric,
Thermal, and Morphological Properties. Engineering Journal,
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะตีพิมพ์ประจาเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
เรื่องที่ ๓ Wattanachai, P., Antonio, C., & Roces, S. (2016). Comparison of Thermal
Properties of PCB Photoresist Films Cured by Different Techniques. ASEAN
Journal of Chemical Engineering, 15(2), 20-32.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๙๐
ตารา จานวน ๑ เล่ม ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ปิยฉัตร วัฒนชัย. (๒๕๕๙). หลักเคมีพอลิเมอร์. สานักพิมพ์ฟาสต์บุ๊คส์. (๒๒๕ หน้า)
ISNB ๙๘๗-๖๑๖-๔๐๖-๘๕๙-๙
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย (เอกสารคาสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๒๓๓๒ การถ่ายเทมวลสาร) แล้วเห็นว่า นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย เป็นผู้มี
ความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์

-๙ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นางสาวปิยฉัตร วัฒนชัย โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์

นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ (นายธนะสิทธิ์ รัชตเรืองสิทธิ์) พนักงานมหาวิทยาลัย
(เต็มเวลา) ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๑๑๓-๒๕๔๕ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
วท.ด. (ฟิสิกส์)
๒๕๔๗
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วท.ม. (ฟิสิกส์)
๒๕๔๒
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วท.บ. (ฟิสิกส์)
๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Krunavakarn, B. (2016). Little-Parks effect in proximity superconductorferromagnet coaxial cylinders. Physica C, 527, 63-67.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ scienceDirect (www.sciencedirect.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

- ๑๐ เรื่องที่ ๒ Krunavakarn, B. & Yoksan, S. (2013). Vortex contribution to the critical
temperature oscillations in hybrid superconductor-ferromagnet coaxial cylinders.
Physica C, 495, 5-9.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ scienceDirect (www.sciencedirect.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๙๐
เรื่องที่ ๓ Rachataruangsit, T. & Yoksan, S. (2007). Spin orbit scattering effect on long-range
odd frequency triplet pairing in ferromagnet/superconductor bilayers. Physica C,
467, 156-166.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ scienceDirect (www.sciencedirect.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๙๐
เรื่องที่ ๔ Rachataruangsit, T. & Yoksan, S. (2007). Pair breaking effects on upper
critical fields in ferromagnet/superconductor layered structures. Physica C, 455, 39-45.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ scienceDirect (www.sciencedirect.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๙๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ (เอกสารคาสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๘๒๐๓ คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์ ๑) แล้วเห็นว่า นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
กาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๑ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายบุญฤทธิ์ ครุนวการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยขอให้ระบุชื่อ-สกุลเดิม ในเอกสาร ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ ด้วย
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายบุญเสริม วัฒนกิจ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปศึกษา

นายบุญเสริม วัฒนกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๒๕๓-๒๕๔๗ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๙ เดือน
คุณวุฒิ
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศป.บ. (จิตรกรรม)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๗
๒๕๓๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ บุญเสริม วัฒนกิจ. (๒๕๕๗). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูศิลปศึกษา ตามแนวคิดขบวนการ
ปฏิรูปศิลปศึกษา แบบ DBAE (CURRICULUM DEVELOPMENT FOR ART EDUCATION
TEACHER TRAINING BASED ON DBAE). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕(๓),
๑๑๓-๑๒๖.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผ่านการประเมินเป็นเอกฉันท์ในระดับดี มติสภามหาวิทยาบูรพา ครั้งที่ ๖/255๘
เมื่อวันที่ 1๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 255๘

- ๑๒ หนังสือ จานวน ๑ เล่ม ได้แก่
เรื่องที่ ๑ บุญเสริม วัฒนกิจ. (๒๕๕๙). สาระพหุศิลปศึกษาแบบแผน DBAE. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์
คอร์ปอเรชั่น. ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๐๖-๘๖๕-๐
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายบุญเสริม วัฒนกิจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายบุญเสริม วัฒนกิจ (เอกสารคาสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๔๐๗๓๑๑ การสอนภาพพิมพ์) แล้วเห็นว่า นายบุญเสริม วัฒนกิจ เป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายบุญเสริม วัฒนกิจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปศึกษา ของ นายบุญเสริม วัฒนกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาศิลปศึกษา ของ นายบุญเสริม วัฒนกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายระพินทร์ ฉายวิมล
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา

นายระพินทร์ ฉายวิมล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๕๔๖-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์
คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑๓ ดารงตาแหน่งอาจารย์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖
สาขาวิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๔ ปี

คุณวุฒิ
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๓๕
๒๕๔๗
๒๕๓๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ระพินทร์ ฉายวิมล. (๒๕๕๙). การศึกษาการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม. วารสารการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม, ๑๑(๒), ๓๐๖-๓๑๕.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ Chayvimol, R., Anegasukha, S., Jiraro, P., Anusasananun, S., Purananon, D. &
Juengjarernrat, S. (2011). Synthesis of the Results of Opinion and Satisfaction
Survey of Teacher TV Program Project, Public Relations, Formation of Teachers’
Networks and Impacts of Teacher TV Program Project in Quarter 1/2011
(January-march 2011). In Proceedings of 3rd EDCA 2011 (pp.27-32). Thailand:
Burapha University.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
เรื่องที่ ๓ Chayvimol, R., Anegasukha, S., Anusasananun, S., Jiraro, P. & Purananon, D. (2011).
Teachers Knowledge and Teaching Skills Needs Assessment For the
Development of the “Thai Teacher TV” Programme. In Proceedings of 2nd EDCA
2010 (pp.75-83). Thailand: Burapha University.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐

- ๑๔ หนังสือ จานวน ๑ เล่ม ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ระพินทร์ ฉายวิมล. (๒๕๕๙). การบริหารอารมณ์และความเครียด: วิถีกระบวนการของระบบ
ร่างกาย จิตใจและสังคม. ชลบุรี: เก็ตกู๊ดครีเอชั่น จากัด. (๑๔๔ หน้า) ไม่ระบุ ISBN
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายระพินทร์ ฉายวิมล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแนะแนวและจิตวิทยา
การศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายระพินทร์ ฉายวิมล (เอกสารคาสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๔๑๕๕๑๑ ทฤษฎีบุคลิกภาพ) แล้วเห็นว่า นายระพินทร์ ฉายวิมล เป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายระพินทร์ ฉายวิมล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ของ นายระพินทร์ ฉายวิมล
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. พิจารณาเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา ของ นายระพินทร์ ฉายวิมล
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๕ ๔.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการโฆษณา
นางสาวชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ ข้าราชการฯ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๐๗๔๑ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการโฆษณา โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการโฆษณา
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๑๑ เดือน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Communications)
M.S. (Communications)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๕
๒๕๔๐
๒๕๓๕
๒๕๓๑

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
The University of Tennessee, USA
The University of Tennessee, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Watchravesringkan, K., Punyapiroje, C. (2011). A Comparative Investigation of
Consumers' Attitudes Toward Marketing Practices of Hypermarket Retailers in
Thailand. International Journal of Retail and Distribution Management, 39(9),
702-720.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๒ Punyapiroje, C. (2014). Empowerment Through Online Maketing Communication
Knowledge: Participatory Action Reserch for a SME in Thailand. In Proceedings of
The EAA’s 13th International Conferences on Reserch in Advertising Proceeding
(ICORIA) (pp. 1-12). Amsterdam, The Netherlands.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ตารา จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์. (๒๕๕๗). การโฆษณาและสื่อสารการตลาดเบื้องต้น. ชลบุรี:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (๒๒๖ หน้า)
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

- ๑๖ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การโฆษณา โดยวิธีปกติ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ (เอกสารคา
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๐๔๓๕๑ การวิจัยการโฆษณาและสื่อสารการตลาด) แล้วเห็นว่า
นางสาวชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตาม
เกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการโฆษณา ของ นางสาวชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการโฆษณา ของ นางสาวชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ โดยวิธีปกติ
โดยขอให้ปรับแก้เอกสาร ก.พ.อ. ๐๓ หน้า ๗ ข้อ ๔.๒.๒.๑ จาก “ผลงานวิชาการ
รับใช้สังคมนี้” เป็น “ตารานี้”
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นายศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐-๒๕๔๔ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

- ๑๗ ดารงตาแหน่งอาจารย์

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๒ เดือน

คุณวุฒิ
Ph.D. (Applied Economics)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๕
๒๕๔๖
๒๕๔๔

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University fo Minnesota, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา. (๒๕๕๖). ผลของเงินส่งกลับของแรงงานต่อรายจ่ายครัวเรือนใน
ประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๘ (หน้า ๙๑-๑๐๙).
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา. (๒๕๕๖). ปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานย้ายถิ่น
กรณีประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐
(หน้า ๒-๒๑). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ
แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๕๗๒๗๒ สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์) แล้วเห็นว่า
นายศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ นายศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๘ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ นายศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยขอให้ปรับข้อความ “รายงานการประชุมวิชาการ” เป็น “รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการ”
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางพอจิต นันทนาวัฒน์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นางพอจิต นันทนาวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๕๘๓-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘ ปี ๓ เดือน
คุณวุฒิ
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ)
ศ.บ. (วาริชศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๗
๒๕๓๙
๒๕๓๖

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ชุติมา ถนอมสิทธิ์, พอจิต นันทนาวัฒน์, เรณู ยาชิโร, ศิวาพร ลงยันต์, สุบัณฑิต นิ่มรันต์ และ
วีรพงศ์ วุฒิพันธ์ชัย. (๒๕๕๒). การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีจาเพาะต่อไวเทลโลเจนิน
ในพลาสมาของปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus maculatus). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา,
๑๔(๒), ๔๒-๔๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐

- ๑๙ เรื่องที่ ๒ พอจิต นันทนาวัฒน์, นันทิกา คงเจริญพร, วิชชุดา ประสาทแก้ว และปภาศิริ บาร์เนท. (๒๕๕๗).
การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไซโตโครม P4501A (CYP1A)
ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ที่ได้รับสารเบนโซ [เอ] ไพรีน. วารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๙(๒), ๑-๑๓.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๕
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ พอจิต นันทนาวัฒน์. (๒๕๕๘). ไวเทลโลเจนิน: ตัวชี้วัดทางชีวภาพสาหรับการปนเปื้อนสาร
รบกวนการทางานของต่อไร้ท่อในแหล่งน้า. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๐(๒), ๒๐๑-๒๐๘.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางพอจิต นันทนาวัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธี
ปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางพอจิต นันทนาวัฒน์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๗๓๓๒ เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์) แล้วเห็นว่า
นางพอจิต นันทนาวัฒน์ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางพอจิต นันทนาวัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ของ นางพอจิต นันทนาวัฒน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ของ นางพอจิต นันทนาวัฒน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
โดยขอให้ปรับตัวอักษรในเอกสาร ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ หน้า ๓ จากตัวหนาเป็นตัวบาง
และคาว่า “proceeding” เปลี่ยนเป็น “proceedings”
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๐ ๔.๒.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวศรสุภา ลิ้มเจริญ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
นางสาวศรสุภา ลิ้มเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๗๗๓ สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยวิธีปกติ
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๑ เดือน
คุณวุฒิ
วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาทั่วไป
พ.บ. (แพทยศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๓๖
๒๕๓๓

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
แพทยสภา ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Limchareon, S., Wongsutiilert, A. & Boonyarit, A. (2014). Efficacy of
Ultrasonography in the Evaluation of Suspected Appendicitis in a Pediatric
Population. Journal of Medical Ultrasound, 22, 213-217.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ scienceDirect (www.sciencedirect.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Limchareon, S. & Treesuthacheep, P. (2014). Non-surgical management of
childhood intussusception. Thammasat Medical Journal, 14(2), 232-236.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๙๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวศรสุภา ลิ้มเจริญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑

- ๒๑ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวศรสุภา ลิ้มเจริญ (เอกสารประกอบ
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๗๘๕๐๑ รังสีวิทยาวินิจฉัย) แล้วเห็นว่า นางสาวศรสุภา ลิ้มเจริญ
เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวศรสุภา ลิ้มเจริญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ของ นางสาวศรสุภา ลิ้มเจริญ
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ของ นางสาวศรสุภา ลิ้มเจริญ
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ พันตารวจโทไวพจน์ กุลาชัย
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

พันตารวจโทไวพจน์ กุลาชัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๙๘๖ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มี
ความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๔ เดือน
คุณวุฒิ
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
M.P.P. (Public Policy)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๒
๒๕๕๔

M.Sc. (Transport)

๒๕๔๔

ร.บ. (การเมืองและการปกครอง)

๒๕๓๗

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
National Graduate Institute for
Policy Studies, Japan
Imperial College of Science,
Technology and Medicine
University of London, UK
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

- ๒๒ กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ไวพจน์ กุลาชัย. (๒๕๕๙). รูปแบบภาวะผู้นา พฤติกรรมการเมืองในองค์การและความ
จงรักภักดีต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตารวจกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี.
วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, ๑๔(๑), ๓๒-๔๓.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ไวพจน์ กุลาชัย. (๒๕๕๘). ระบบขนส่งสาธารณะสาหรับผู้สูงวัย...นโยบายที่ถูกเมิน?.
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๖(๓), ๑๔๐-๑๕๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ พันตารวจโทไวพจน์ กุลาชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ พันตารวจโทไวพจน์ กุลาชัย (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๗๕๓๓๔ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่) แล้วเห็นว่า
พันตารวจโทไวพจน์ กุลาชัย เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ พันตารวจโทไวพจน์ กุลาชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ พันตารวจโทไวพจน์ กุลาชัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๓ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ พันตารวจโทไวพจน์ กุลาชัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.๑๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางศศิธร มั่นเจริญ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี

นางศศิธร มั่นเจริญ ข้าราชการฯ ตาแหน่งอาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๐๙๔๗
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๐ ปี ๕ เดือน
คุณวุฒิ
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๒
๒๕๔๓
๒๕๓๙

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ อรดี ฤทธิชัย และศศิธร มั่นเจริญ. (๒๕๕๗). การกาจัดสีย้อมผ้าในน้าทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๙(๑), ๑๓๑-๑๔๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๒ จุฑามาศ บุญตั้งแต่ง, จินตนา ดิฐกุลชัยมงคล และศศิธร มั่นเจริญ. (๒๕๕๖). การวิเคราะห์
ปริมาณกรดซาลิไซลิกในตัวอย่างยาด้วยเทคนิคแสควร์-เวฟโวลแทมเทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าไส้ดินสอ
อย่างง่าย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๑๕(๓), ๖๒-๖๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐

- ๒๔ เรื่องที่ ๓ Ditkulchaimongkol, J. & Muncharoen, S. (2012). Design and Fabrication of
a Simple Electrode for Undergraduates to Study the Quantitative
Electrochemical Analysis. In Proceedings of Pure and Applied Chemistry
International Conference 2012 (PACCON 2012) (pp. 325-328). Chiangmai
Thailand: Chiangmai University.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
เรื่องที่ ๔ Boontungtang, J., Tedsree, K. & Muncharoen, S. (2015). A Study of the Optimal
Conditions for Determination of Heavy Metals Using Anodic Stripping
Voltammetry via a Nanobismuth Electrode. In Proceedings of Burapha University
International Conference 2015 (pp. 682-690). Chonburi Thailand: Burapha
University.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ศศิธร มั่นเจริญ. (๒๕๕๖). เทคนิคการแยกสารในสถานะแก๊สที่ประยุกต์ใช้สาหรับการวิเคราะห์
แบบไหล. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๘(๒), ๓๐๗-๓๑๔.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางศศิธร มั่นเจริญ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
โดยวิธีปกติ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางศศิธร มั่นเจริญ (เอกสารคาสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๓๔๕๓ ระบบอัตโนมัติทางเคมีวิเคราะห์) แล้วเห็นว่า นางศศิธร มั่นเจริญ เป็น
ผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
กาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางศศิธร มั่นเจริญ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี ของ นางศศิธร มั่นเจริญ โดยวิธีปกติ
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๕ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี ของ นางศศิธร มั่นเจริญ โดยวิธีปกติ โดยขอให้ปรับ ม.บ.ว. ๐๑-๕๖
หน้าแรก สังกัด จาก ภาคเคมี เป็น ภาควิชาเคมี
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๒.๑๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายอภิชาติ เนียมวงษ์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นายอภิชาติ เนียมวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๘๐๗-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๙ ปี ๑ เดือน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Applied Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๒
๒๕๓๙
๒๕๓๕

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University of Newcastle, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๕ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Neamvonk, J., Phuenaree, B. & Neamvonk, A. (2015). A new method for finding
Root of Nonlinear Equations by using Nonlinear Regression. Asian Journal of
Applied Sciences, 3(6), 818-822.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
เรื่องที่ ๒ Neamvonk, A. (2015). A Modified Regula Falsi Method for Solving Root of
Nonlinear Equations. Asian Journal of Applied Sciences, 3(4), 776-778.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

- ๒๖ เรื่องที่ ๓ Neamvonk, A. (2014). Solving for Roots of Nonlinear Equations by Taylor
Expansion. Asian Journal of Applied Sciences, 2(3), 401-404.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๔ อภิชาติ เนียมวงษ์. (๒๕๕๘). การเปรียบเทียบวิธีการทาซ้าเพื่อหาค่ารากของสมการไม่เชิงเส้น
โดยใช้การแยกอโดเมียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๗
(หน้า ๑-๕). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

เรื่องที่ ๕ Neamvonk, A. (2015). A New Technique for Solving Nonlinear Systems Equations.
In P. Pungpo (Ed.), In Proceedings of The 19th International conference annual
symposium on computational science and engineering (pp. 148-151). Ubon
Ratchathani: Ubon Ratchathani University.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายอภิชาติ เนียมวงษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ
แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายอภิชาติ เนียมวงษ์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๒๑๑๑ แคลคูลัส ๑) แล้วเห็นว่า
นายอภิชาติ เนียมวงษ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายอภิชาติ เนียมวงษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า
มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายอภิชาติ เนียมวงษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายอภิชาติ เนียมวงษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๗ ๔.๒.๑๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวชลธิชา จันทคีรี
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการพยาบาล
นางสาวชลธิชา จันทคีรี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๖๕๐-๒๕๕๒ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๓ เดือน
คุณวุฒิ
วุฒิบัตรการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
พย.ม. (พยาบาลศาสตร์)
พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๕
๒๕๔๙
๒๕๔๓

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ชลธิชา จันทคีร.ี (๒๕๕๘). ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกาลังกายด้วย
การราไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพความดันโลหิต และความผาสุก
ในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,
๒๓(๔), ๑๕-๓๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ชลธิชา จันทคีร.ี (๒๕๕๙). การส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกายในผู้สูงอายุที่เปราะบาง.
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๔(๒), ๑-๑๓.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวชลธิชา จันทคีรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยวิธีปกติ
แบบที่ ๑

- ๒๘ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวชลธิชา จันทคีรี (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๕๓๐๑ การพยาบาลผู้สูงอายุ) แล้วเห็นว่า
นางสาวชลธิชา จันทคีรี เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวชลธิชา จันทคีรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาวชลธิชา จันทคีรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาวชลธิชา จันทคีรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๓ พิจารณาแนวปฏิบัติการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

ด้วย นายธนนท์รัฐ นาคทั่ง ตาแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ และระดับปริญญาโท
International Masters in ASEAN Studies และเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ นอกจากรับผิดชอบวิชาในหลักสูตรและวิชาศึกษาทั่วไป
ด้านภาษาอังกฤษแล้ว ยังทาการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษาซึ่งได้จัดทาเอกสารประกอบการสอนใช้สอน
มาแล้ว ๒ ภาคการศึกษา และได้ดาเนินการวิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังบูรณาการ
งานวิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็นภาษาอังกฤษกับอาเซียนด้วย จึงขอหารือแนวทางการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้
๑. ความเป็นไปได้ของการขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยมีเอกสารการสอนเป็นวิชา
อาเซียนศึกษา และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็นภาษาอังกฤษ
๒. สถานะของการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและโทไม่ตรงกัน กับการขอตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
(ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษโดยตรง) ได้หรือไม่

- ๒๙ ประเด็นเสนอ ขอหารือแนวปฏิบัติในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
การพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วมีความเห็นว่า
๑. เอกสารประกอบการสอนนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ซึ่งเป็นการจัดทา
เพื่อประกอบการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ผลงานทางวิชาการต้องตรงหรือสัมพันธ์ตามสาขาที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
และควรพิจารณาภาระงานสอนของอาจารย์ซึ่งควรจะสอดคล้องต่อสาขาวิชา
ที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ๔๙๓๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตอบข้อหารือกรณีการกาหนดสาขาวิชาในการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ ที่ว่า “การกาหนดสาขาวิชาในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการนั้น เป็นการ
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งในสาขาวิชาที่ตรงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวบุคคล ดังนั้น การกาหนด
สาขาวิชาเชี่ยวชาญจะพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที่ใช้
ประกอบในการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง มิใช่กาหนดขึ้นจากวุฒิการศึกษา หรือวิชาเอก สาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษา และมิใช่กาหนดจากชื่อภาควิชา คณะ หลักสูตร หรือชื่อหน่วยงานที่สังกัด”
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เอกสารประกอบการสอนนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ซึ่งเป็นการจัดทา
เพื่อประกอบการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ผลงานทางวิชาการต้องตรงหรือสัมพันธ์ตามสาขาที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๓. รับรองรายงานการประชุมวาระนี้ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
๔.๔ การขอยกเลิกหลักสูตร
๔.๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ
ตามที่ภาควิชาศาสนาและปรัชญา ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลังจากดาเนินการจัดการเรียนการสอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ และพบว่า
ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หลักสูตรที่เปิดสอนจึงไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งส่งผลต่อ
จานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่
สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๙ คน และมีนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวนประมาณ
๑๐ คน และคณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว

- ๓๐ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๔.๒ การขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยมีเหตุผล คือ ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีมติให้งดรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากความพร้อมในการบริหารหลักสูตร
จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งนิสิตหลักสูตรนี้ได้สาเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๓๑ ๔.๔.๓ การขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
เหตุผล คือ ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้มมี ติให้งดรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากความพร้อมในการบริหารหลักสูตร จึงขอยกเลิก
หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๕ จานวน ๓๙ คน และชั้นปีที่ ๔ จานวน ๓๗ คน
รวมจานวนทั้งสิ้น ๗๖ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๔.๔ การขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
เหตุผล คือ ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีมติให้งดรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากความพร้อมในการบริหารหลักสูตร จึงขอยกเลิก
หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๖ จานวน ๑ คน ชั้นปีที่ ๕ จานวน ๔๕ คน
และชั้นปีที่ ๔ จานวน ๒๒ คน รวมจานวนทั้งสิ้น ๖๗ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียน
อยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว

- ๓๒ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๔.๕ การขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
เหตุผล คือ คณะศึกษาศาสตร์ ได้มมี ติให้งดรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากความพร้อมในการบริหารหลักสูตร จึงขอยกเลิก
หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งนิสิตหลักสูตรนี้ได้สาเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๓๓ ๔.๔.๖ การขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
เหตุผล คือ ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีมติให้งดรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากความพร้อมในการบริหารหลักสูตร จึงขอยกเลิก
หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๖ จานวน ๑ คน และชั้นปีที่ ๕ จานวน ๔๐ คน
รวมจานวนทั้งสิ้น ๔๑ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๔.๗ การขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการขอ
ยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี
จนถึงปัจจุบัน มีจานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต ส่งผลกระทบต่อรายได้การบริหารจัดการด้าน
อุปกรณ์การเรียนการสอน คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิต
ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา จานวนทั้งสิ้น ๑๙ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่
จะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด

- ๓๔ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๕ แผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔.๕.๑ การขอเปิดรับนิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓

คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
และการจัดการการโรงแรม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
รวม

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑:๒๕
๒๔
๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐

เกณฑ์

๑:๒๕

๑๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๑:๒๕

๕
๓๙**

๓๐
๒๔๐

๓๐
๒๔๐

๓๐
๒๔๐

๓๐
๒๔๐

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๓๕ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
รวม

จานวน
แผนการ
อาจารย์ประจา** ศึกษา

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
จะดาเนินการยกเลิกหลักสูตร

ก
ข

๕
๑๐

๕
๑๐

๕
๑๐

๕
๑๐

ก
ข
ก
ข

๒
๒๕
๑๕
๓๕

๒
๒๕
๑๕
๓๕

๒
๒๕
๑๕
๓๕

๒
๒๕
๑๕
๓๕

๒

๕

๕

๕

๕

๒๑*** (๓๙**)

๙๗

๙๗

๙๗

๙๗

๔
๕
๑๐

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาทีม่ ีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ ขอให้ทบทวนจานวนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แผน ก ให้สอดคล้องต่อจานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณสมบัติในการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้
๑.๓ ขอให้ปรับจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมี
จานวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๓๖ ๔.๕.๒ การขอเปิดรับนิสิต คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะดนตรีและการแสดงเสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี
รวม
หรือ***
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี
รวม

เกณฑ์

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑:๘

๑๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๑:๘

๑๑

๒๒

๒๒

๒๒

๒๒

๒๑ (๒๒**)

๔๒

๔๒

๔๒

๔๒

เกณฑ์

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑:๒๕

๑๐

๖๓

๖๓

๖๓

๖๓

๑:๒๕

๑๑

๖๙

๖๙

๖๙

๖๙

๒๑ (๒๒**)

๑๓๒

๑๓๒

๑๓๒

๑๓๒

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** ขอความคิดเห็นสภาวิชาการ ใช้เกณฑ์ ๑:๘ หรือ ๑:๒๕

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยให้ใช้ตารางเกณฑ์
สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ๑:๘
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๓๗ ๔.๕.๓ การขอเปิดรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตัง้ แต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
หลักสูตร
เกณฑ์ อาจารย์
ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
๑:๒๕
๑๖
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๑:๒๐
๖
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑:๒๕
๓
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน***
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๖
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม*** ๑:๒๕
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑:๒๕
๔
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
สาขาวิชาประวัติศาสตร์****
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๓****
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม**** ๑:๒๕
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑:๒๕
๗
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑:๒๕
๗
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑:๒๕
๖
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑:๒๕
๑๕
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๑:๒๕
๒๘
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๖
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ๑:๒๕
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑:๒๕
๙
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑:๒๕
๙
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
๑:๒๕
๗
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
รวม
๑๓๒(๑๔๑**) ๘๒๑ ๘๒๑ ๘๒๑ ๘๒๑

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** คณะกรรมการบริหารวิชาการมีมติให้ยุบรวมหลักสูตร ตามมติสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
**** คณะกรรมการบริหารวิชาการมีมติให้ยุบหลักสูตรเหลือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และอาจารย์ ๑ ใน ๓ คน
จะมารายงานตัววันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๓๘ ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน
แผนการ
อาจารย์ประจา ศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
๔
ก๒
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
(ผศ.ดร. ๒
ข
ดร. ๒)
๔
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ก๒
(ผศ.ดร. ๒
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข
ดร. ๒)
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
๓
ก๒
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
(รศ.ดร. ๑
ข
ทางการเมือง
ดร. ๒)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๖
ก๑
สาขาวิชาไทยศึกษา
(รศ. ๑
ผศ.ดร. ๓
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑.๑
ดร. ๒)
สาขาวิชาไทยศึกษา
๒.๑
รวม
๑๗*** (๑๔๑**)
หลักสูตร

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๐
๑๕

๑๐
๑๕

๑๐
๑๕

๑๐
๑๕

๕
๑๒

๕
๑๒

๕
๑๒

๕
๑๒

๕
๑๕

๕
๑๕

๕
๑๕

๕
๑๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๕
๕
๘๒

๕
๕
๘๒

๕
๕
๘๒

๕
๕
๘๒

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ให้ยุบรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
เป็นหลักสูตรเดียว โดยแยกเป็นวิชาเอก ๒ สาขาวิชา และให้เปิดรับนิสิตตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๑.๒ ขอให้กลับไปพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม เพราะจานวนการขอเปิดรับนิสิตต่อรุ่นไม่ถึงจุดคุ้มทุน
๑.๓ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๓๙ ๔.๕.๔ การขอเปิดรับนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ แล้วจานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคบัณฑิต)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น
รวม

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑:๕๐
๑๘๖ ๑๘๖ ๑๘๖ ๑๘๖
๑๗
๑:๕๐
๒๖
๒๖
๒๖
๒๖

เกณฑ์

๑๖

๑:๒๕

(ไม่รวมผู้มี
ความรู้ฯ ๒ คน)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑:๒๕

๑๘

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๑:๒๕

(ไม่รวมผู้มี
ความรู้ฯ ๕ คน)

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๑ (๕๙**)

๔๒๒

๔๒๒

๔๒๒

๔๒๒

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๔๐ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการจัดการปกครอง
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง
รวม

จานวน
อาจารย์ประจา
๔
๓
๓
๕

๑๒

๑๘
๔๕*** (๕๙**)

แผนการ
ศึกษา
ก๒
ข
ก๒
ข

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๕
๕
๕
๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕

ก๒
ข

๑๐
๔๕

๑๐
๔๕

๑๐
๔๕

๑๐
๔๕

ก๒
ข

๑๐
๑๕

๑๐
๑๕

๑๐
๑๕

๑๐
๑๕

๑.๑/ ๒.๑

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

ก๒
ข
๑.๑
๒.๑

๕
๓๐
๕
๑๐
๒๑๕

๕
๓๐
๕
๑๐
๒๑๕

๕
๓๐
๕
๑๐
๒๑๕

๕
๓๐
๕
๑๐
๒๑๕

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ ขอให้ทบทวนจานวนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข ทุกหลักสูตร
ให้สอดคล้องต่อจานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณสมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ได้
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๔๑ ๔.๕.๕ การขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รวม

เกณฑ์

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑:๒๕

๕

๓๑

๓๑

๓๑

๓๑

๑:๓๕

๖

๕๒

๕๒

๕๒

๕๒

๑:๒๐

๕

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

๑:๒๐

๑๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๑:๒๕

๘

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๑:๒๕

๕

๓๑

๓๑

๓๑

๓๑

๓๙ (๓๖**)

๒๓๙

๒๓๙

๒๓๙

๒๓๙

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้
ปรับจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จาก ๑๐ คน เป็น ๗ คน และปรับลดจานวนการรับนิสิต
ให้สอดคล้องต่อจานวนอาจารย์ประจา
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๔๒ ๔.๕.๖ การขอเปิดรับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๗.๑/ ว๐๘๕ ลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
รวม
หรือ***
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
รวม

เกณฑ์

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑:๘

๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑:๘

๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑:๘

๑๕

๑๕
๑๕

๑๕
๑๕

๑๕
๑๕

๑๕
๑๕

๑:๘

๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑:๘

๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๓๕ (๓๕**)

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

เกณฑ์
๑:๒๕
๑:๒๕
๑:๒๕
๑:๒๕
๑:๒๕

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑๕

๖๐
๖๐

๖๐
๖๐

๖๐
๖๐

๖๐
๖๐

๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๕ (๓๕**)

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** ขอความคิดเห็นสภาวิชาการ ใช้เกณฑ์ ๑:๘ หรือ ๑:๒๕

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๔๓ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร

จานวน
อาจารย์ประจา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ
๖
วัฒนธรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
๑๐
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและ
๕
วัฒนธรรม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑๐
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
รวม
๓๑**** (๓๕**)

แผนการ
ศึกษา

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ก๒
ข

๑๐
๑๐

๑๐
๑๐

๑๐
๑๐

๑๐
๑๐

ก๒

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๑.๑
๒.๑

๑
๙

๑
๙

๑
๙

๑
๙

๑.๑
๒.๑

๑
๑๐
๖๑

๑
๑๐
๖๑

๑
๑๐
๖๑

๑
๑๐
๖๑

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** ขอความคิดเห็นสภาวิชาการ ใช้เกณฑ์ ๑:๘ หรือ ๑:๒๕
**** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ใช้ตารางเกณฑ์ ๑:๘
๑.๒ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๔๔ ๔.๕.๗ การขอเปิดรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (๕ ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (๕ ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๕ ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี)
รวม

เกณฑ์

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑:๓๐

๖

๔๕

๔๕

๔๕

๔๕

๑:๓๐

๕

๑๐๕

๑๐๕

๑๐๕

๑๐๕

๑:๓๐

๖

๓๕

๓๕

๓๕

๓๕

๑:๓๐

๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๓๐

๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๓๐

๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๓๐

๖

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๓๐

๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๓๐

๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๓๐

๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๓๐

๖

๓๕

๓๕

๓๕

๓๕

๕๙ (๓๒๘**)

๓๕๔

๓๕๔

๓๕๔

๓๕๔

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๔๕ ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน
อาจารย์ประจา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๙
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(รศ. ๑ ผศ. ๓
ดร. ๕)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๑๐
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(ดร. ๑๐)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๕
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผศ. ๒ ดร. ๓)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๖
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
(รศ. ๑ ดร. ๕)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๖
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
(ผศ. ๒ ดร. ๔)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๔
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
(ผศ. ๒ ดร. ๒)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๕
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา (ผศ. ๒ ดร. ๓)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๔
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนา
(รศ. ๑ ผศ. ๑
สังคม
ดร. ๒)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๔
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(รศ. ๑ ผศ. ๑
ในฐานะเป็นภาษาโลก
ดร. ๒)
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๔
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(รศ. ๑ ดร. ๓)
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
๕
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพ
(รศ. ๑ ผศ. ๑
และเทคโนโลยี
ดร. ๓)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๕
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้
(ผศ. ๒ ดร. ๓)
๑
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
(รศ. ๑)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตร

แผนการ
ศึกษา

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ก๒
ข

๕
๖๐

๕
๖๐

๕
๖๐

๕
๖๐

ก๒

๒๕

๒๕

๒๕

๒๕

ก๒

๑๗

๑๗

๑๗

๑๗

ก๒

๑๗

๑๗

๑๗

๑๗

ก๒

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

ก๒

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

ก๒

๑๗

๑๗

๑๗

๑๗

ก๒

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

จะดาเนินการยกเลิกหลักสูตร

ก๒

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

ก๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

ก๒

๑๗

๑๗

๑๗

๑๗

ก๒

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

๒.๑

๓

๓

๓

๓

- ๔๖ หลักสูตร

จานวน
อาจารย์ประจา
๑
(ผศ. ๑)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนา
(รศ. ๒)
สังคม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๓
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(รศ. ๓)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา (รศ. ๑ ผศ. ๑)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
(ผศ. ๑ ดร. ๑)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(รศ. ๑)
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๑
ในฐานะเป็นภาษาโลก
(รศ. ๑)
(หลักสูตรนานาชาติ)
รวม
๘๐*** (๓๒๘**)

แผนการ
ศึกษา

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒.๑

๓

๓

๓

๓

๑.๑

๖

๖

๖

๖

๒.๑

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๒.๑

๖

๖

๖

๖

๒.๑

๕

๕

๕

๕

จะดาเนินการของดรับนิสิต
๒.๑

๓

๓

๓

๓

๒.๑

๓

๓

๓

๓

๒๘๙

๒๘๙

๒๘๙

๒๘๙

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
**** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๔๗ ๔.๕.๘ การขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
แผนการ
อาจารย์ประจา ศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๕
(ศ.ดร. ๑
ข
๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐
รศ.ดร. ๓
ผศ.ดร. ๑)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จะดาเนินการยกเลิกหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑
๑.๑/ ๒.๑ ๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ศ.ดร. ๑)
รวม
๖*** (๒๕**)
๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
หลักสูตร

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
**** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ ขอให้ปรับลดจานวนนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ให้สอดคล้องต่อจานวนอาจารย์ประจา
๑.๓ หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ให้ตรวจสอบจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๔๘ ๔.๕.๙ การขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
วิทยาลัยนานาชาติเสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบริการ
และการท่องเที่ยวนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ)
รวม

เกณฑ์

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑:๒๕

๖

๓๘

๓๘

๓๘

๓๘

๑:๒๕

๑๑

๖๙

๖๙

๖๙

๖๙

๑:๒๕

๗

๔๔

๔๔

๔๔

๔๔

๑:๓๕

๙

๗๙

๗๙

๗๙

๗๙

๑:๘

๖

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๓๙ (๓๙**)

๒๔๒

๒๔๒

๒๔๒

๒๔๒

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๔๙ ๔.๕.๑๐ การขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาหรับผู้บริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
รวม

จานวน
อาจารย์ประจา

แผนการ
ศึกษา

๕

ข

๒๓

ก๒
ข

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ของดรับนิสิต
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑๐
๑๐
๓๑๕ ๓๑๕

๑๐
๓๑๕

๑๐
๓๑๕

ข

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

๒.๑

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

ข

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๒.๑

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

ข

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

-

-

-

-

-

๔๖๕

๔๖๕

๔๖๕

๔๖๕

๗

๕

๕
๔๕*** (๒๙**)

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
**** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ทบทวนจานวนการรับนิสิตทุกหลักสูตร ทุกแผนการศึกษา ให้สอดคล้อง
ต่อจานวนอาจารย์ประจา

- ๕๐ ๑.๒ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๕.๑๑ การขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอการขอเปิดรับนิสิต
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะ
รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ
ทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี
ทางวิทยาการปัญญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี
ทางวิทยาการปัญญา
รวม

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

จานวน
อาจารย์ประจา

แผนการ
ศึกษา

๕
(ศ.ดร. ๑
ผศ.ดร. ๑
ดร. ๓)

ก๒

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑.๑/ ๒.๑

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

ก๒

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

๑.๑/ ๒.๑

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๕
(รศ.ดร. ๒
ผศ.ดร ๑
ดร. ๒)
๑๐*** (๑๓**)

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
**** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ขอให้ปรับลดจานวนการรับนิสิต ให้สอดคล้องต่อจานวนอาจารย์ประจา
๑.๒ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๕๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๔.๕.๑๒ การขอเปิดรับนิสิต คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
หลักสูตร

เกณฑ์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ***

๑:๘

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ***
รวม

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๓

๖๔

๖๔

๖๔

๖๔

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๑๐
๑:๘

(จะเพิ่มกรอบ
อัตรากาลัง
๕ อัตรา)

๓๓ (๕**)

๑๑๔*** ๑๑๔*** ๑๑๔*** ๑๑๔***

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เป็นไปตามสภาวิชาชีพกาหนด

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๕๒ ๔.๕.๑๓ การขอเปิดรับนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือที่
ศธ ๖๒๐๖/ ว ๐๒๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะ
รับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวม

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๙๙
๑๗๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐
๙๙ (๑๐๓**) ๑๗๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐

เกณฑ์
๑:๘

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร

จานวน
อาจารย์ประจา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์

๕

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

๖

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน

จานวนการรับนิสิต* (คน)
แผนการ
ศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ก๒
เต็มเวลา/ ๑๕/ ๑๕/ ๑๕/ ๑๕/
ไม่เต็มเวลา ๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
ก๒
เต็มเวลา/ ๑๕/ ๑๕/ ๑๕/ ๑๕/
ไม่เต็มเวลา ๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
จะดาเนินการยุบรวมหลักสูตร

๘

ก๒
เต็มเวลา/
ไม่เต็มเวลา

๑๕/
๒๐

๑๕/
๒๐

๑๕/
๒๐

๑๕/
๒๐

- ๕๓ หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
รวม

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

จานวน
อาจารย์ประจา

แผนการ
ศึกษา

๕

ก๒

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๕

ก๒

๕

๕

๕

๕

๕

๑.๑/ ๒.๑

๕

๕

๕

๕

๗๕/
๙๐

๗๕/
๙๐

๗๕/
๙๐

๗๕/
๙๐

๓๔*** (๑๐๓**)

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
และจานวนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เป็นไปตามสภาวิชาชีพกาหนด
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมิต ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๕๔ ๔.๕.๑๔ การขอเปิดรับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะแพทยศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๗/ ว๐๐๗๓ ลงวันที่ ๒๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร

เกณฑ์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)
รวม

๑:๔

จานวน
อาจารย์ประจา
๔๕
๔๕ (๖๐**)

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๔๘
๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๔
๔๘ ๑๐๔*** ๑๐๔*** ๑๐๔***

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** การเพิ่มจานวนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
และแพทยสภากาหนด

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้เพิ่มจานวนอาจารย์
จากสถาบันร่วม
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๕๕ ๔.๕.๑๕ การขอเปิดรับนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะเภสัชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร

เกณฑ์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)
(หลักสูตรนานาชาติ)
รวม

๑:๘
๑:๘

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๖๕
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
๑๒๐
๑๖
๘๑ (๗๘**)

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑๕๐ ๑๕๐*** ๑๕๐*** ๑๕๐***

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** การเพิ่มจานวนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามสภาเภสัชกรรมกาหนด

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๕๖ ๔.๕.๑๖ การขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
หลักสูตร
เกณฑ์ อาจารย์
ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑๐
๖๓
๖๓
๖๓
๖๓
สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ๑:๒๕
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
๑:๘
๑๒
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
กาลังกายและการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
๑:๒๕
๕
๓๑
๓๑
๓๑
๓๑
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
รวม
๒๗ (๓๐**) ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๑๘
หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
แผนการ
หลักสูตร
อาจารย์ประจา ศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
๘
ก๒
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
กาลังกายและการกีฬา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออก
๓
๒.๑
๕
๕
๕
๕
กาลังกายและการกีฬา
รวม
๑๑*** (๓๐**)
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ
ที่ประชุมมีมิต ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๕๗ ๔.๕.๑๗ การขอเปิดรับนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะสหเวชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด ***
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ***
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์****
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค****
รวม

เกณฑ์

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑:๘

๑๒

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๑:๘

๑๒

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๓๒ /
๘๐
๒๔ /
๖๐
๑๔๖ /
๒๓๐***

๓๒ /
๘๐
๒๔ /
๖๐
๑๔๖ /
๒๓๐***

๓๒ /
๘๐
๒๔ /
๖๐
๑๔๖ /
๒๓๐***

๓๒ /
๘๐
๒๔ /
๖๐
๑๔๖ /
๒๓๐***

๑:๘ /
๑:๒๐
๑:๘ /
๑:๒๐

๑๖
๑๒
๕๒(๕๐**)

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามสภาวิชาชีพกาหนด
**** ขอความคิดเห็นสภาวิชาการใช้เกณฑ์ ๑:๘ หรือ ๑:๒๐

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
รวม

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
แผนการศึกษา
อาจารย์ประจา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๕
ก๒
๕
๕
๕
๕
(ศ.ดร. ๑
รศ.ดร. ๒
๑.๑/ ๒.๑/
๕
๕
๕
๕
ผศ.ดร. ๒)
๒.๒
๕*** (๕๐**)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

- ๕๘ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ให้ใช้เกณฑ์ ๑:๒๐
๑.๒ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๕.๑๘ การขอเปิดรับนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการขอเปิดรับ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓ จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
หลักสูตร
เกณฑ์
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ ๑:๘
๙
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
ความปลอดภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
๑:๘
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๑:๘
๘
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
๑:๘
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
รวม
๓๗**
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๕๙ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

จานวน
อาจารย์ประจา
๑๔

แผนการ
ศึกษา
ก
ข

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ
รวม

ก

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๘

-

๘

-

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๕

๕

๕

๕

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

๕

๕

๕

๕

๘๓

๗๕

๘๓

๗๕

๑๑

ก
๗

๓๒*** (๓๗**)

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๖๐ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.๕.๑๙ การขอเปิดรับนิสิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
รวม

เกณฑ์
๑:๒๐

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๑๐ (๑๖**)

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๐ การขอเปิดรับนิสิต คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓

คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
รวม

เกณฑ์
๑:๒๐

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๗***

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๗***(๑๕**)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวน ๒ ใน ๑๗ ของอาจารย์ประจา จะเข้ามาบรรจุเป็นอาจารย์ประจาในปีการศึกษา ๒๕๖๐

- ๖๑ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้
ปรับลดจานวนอาจารย์เป็น ๑๕ คน ตามจานวนอาจารย์ที่มีอยู่จริง ณ ปัจจุบัน
และปรับลดจานวนการรับนิสิตให้สอดคล้องต่อจานวนอาจารย์ประจา
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๑ การขอเปิดรับนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
รวม

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

เกณฑ์
๑:๒๐

๑๘

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๑๘**

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
รวม

จานวน
อาจารย์ประจา
๗
๗*** (๑๘**)

แผนการ
ศึกษา
ก๒
ข
๑.๑/ ๒.๑

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕

๕

๕

๕

๓๕

๓๕

๓๕

๓๕

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

- ๖๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยขอให้ปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ ขอให้ปรับลดจานวนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๒ การขอเปิดรับนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓

คณะโลจิสติกส์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (๕ ปี)
รวม

เกณฑ์

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑:๓๕

๗

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๑:๓๕

๗

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๑:๓๕

๖

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๑:๓๕

๕

๓๕

๓๕

๓๕

๓๕

๒๕ (๒๕**)

๒๐๕

๒๐๕

๒๐๕

๒๐๕

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๖๓ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
รวม

จานวน
อาจารย์ประจา
๗
(รศ.ดร. ๒
ผศ.ดร. ๓
ดร. ๒)
๓
(รศ.ดร. ๑
ดร. ๒)
๑๐*** (๒๕**)

แผนการ
ศึกษา

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ก๒
ข

๑๐
๖๐

๑๐
๖๐

๑๐
๖๐

๑๐
๖๐

๑.๑

๕

๕

๕

๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๓ การขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓

คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
หลักสูตร
เกณฑ์
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๑:๒๐
๑๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๑:๒๐
๙
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๑:๒๐
๑๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
๒๙ (๒๙**) ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๔๕

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
แผนการ
หลักสูตร
อาจารย์ประจา ศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จะดาเนินการยกเลิกหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จะดาเนินการยกเลิกหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จะดาเนินการยกเลิกหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ก๑
๕
๕
๕
๕
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๑๐
ก๒
๕
๕
๕
๕
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
ข
๕
๕
๕
๕
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จะดาเนินการยกเลิกหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๑.๑
๑
๑
๑
๑
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๑.๒
๑
๑
๑
๑
๑๐
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
๒.๑
๑
๑
๑
๑
๒.๑
๑
๑
๑
๑
รวม
๒๐***(๒๙**)
๑๙
๑๙
๑๙
๑๙
หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๖๕ ๔.๕.๒๔ การขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะวิทยาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
รวม

เกณฑ์
๑:๒๐
๑:๒๐
๑:๒๐
๑:๒๐
๑:๒๐
๑:๒๐

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๒
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๓๑
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑๔
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑๓
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๑:๒๐

๑๑

๑:๒๐

๕

๑:๒๐

๕

๑:๒๐

๑๕

๑:๒๐

๘
๑๔๘ (๑๖๕**)

๕๐
๑๐

๕๐
๑๐

๕๐
๑๐

๕๐
๑๐

๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๖๘๐

๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๖๘๐

๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๖๘๐

๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๕๐
๑๐
๖๘๐

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๖๖ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

จานวน
อาจารย์ประจา

แผนการ
ศึกษา

๑๑

ก๒

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๖

ก๒
ข

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๒๐
๒๐

๒๒

ก๒

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๓๕

ก ๒/ ข

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๘

ก๑

๕

๕

๕

๕

๑๘

ก๒

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๓

ก ๑/ ก ๒

๕

๕

๕

๕

๓

ก๑

๑๕

๑๕

๑๕

๑๕

ก๑
ก๒
ก๑
ก๒

๕
๑๐
๓
๗

๕
๑๐
๓
๗

๕
๑๐
๓
๗

๕
๑๐
๓
๗

๕

ก๒

๕

๕

๕

๕

๑๐

ก๑
ก๒

๕
๕

๕
๕

๕
๕

๕
๕

๓

ก๒

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๘

ก๒

๕

๕

๕

๕

๒๒

ก๒

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๑

๑.๑/ ๒.๑

๓

๓

๓

๓

๑๕
๒๔

- ๖๗ หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
รวม

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๔
๔
๔
๔
๑
๑
๑
๑

จานวน
อาจารย์ประจา
๓๔

แผนการ
ศึกษา
๑.๑
๑.๒

๓

๒.๑/ ๒.๒

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖

๑.๒/ ๑.๒

๕

๕

๕

๕

๓

๑.๑

๓

๓

๓

๓

๒๒

๑.๑/ ๒.๑/
๒.๒

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๒๔๖

๒๔๖

๒๔๖

๒๔๖

๒๙๒*** (๑๖๕**)

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๖๘ ๔.๕.๒๕ การขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
รวม

เกณฑ์

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑:๒๐

๖

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๒๐

๖

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๒๕

๘

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๑:๓๕

๑๑

๙๖

๙๖

๙๖

๙๖

๑:๒๕

๖

๓๘

๓๘

๓๘

๓๘

๓๗ (๔๒**)

๒๔๔

๒๔๔

๒๔๔

๒๔๔

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๖๙ ๔.๕.๒๖ การขอเปิดรับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี***
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล***
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า***
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา***
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ***
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
สมองกลฝังตัว (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
รวม

เกณฑ์
๑:๒๐
๑:๒๐
๑:๒๐
๑:๒๐
๑:๒๐

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๑๕
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๑๕
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๑๕
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๑๕
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๑๕
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๑:๒๐

๑๒

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๑:๒๐

๖

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๒๐

๖

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๒๐

๖

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑๐๕ (๑๐๗**)

๖๕๐

๖๕๐

๖๕๐

๖๕๐

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** เกณฑ์สภาวิศวกร พิจารณาอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ เฉพาะชั้นปีที่ ๒-๔ เท่านัน้ ไม่นาชั้นปีที่ ๑ มาคิดรวม

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๗๐ ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร

จานวน
อาจารย์ประจา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
๘
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
๑๐
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
๕
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
๑๑
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
๙
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๕
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
๑๙
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
๕
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
๑๔
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
รวม
๘๖*** (๑๐๗**)

แผนการ
ศึกษา
ก๒
ข

จานวนการรับนิสิต* (คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

ก ๑/ ก๒

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

ก๒
ข

๑๐
๓๐

๑๐
๓๐

๑๐
๓๐

๑๐
๓๐

ก๒
ข

๑๐
๓๐

๑๐
๓๐

๑๐
๓๐

๑๐
๓๐

ก ๑/ ก๒
ข

๓
๖

๑๐
๒๐

๒๐
๔๐

๒๐
๔๐

๑.๑/ ๑.๒
๒.๑/ ๒.๒

๑๐

๑๐

๒๐

๒๐

ก ๑/ ก ๒

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๒.๑/ ๒.๒

๕

๕

๕

๕

ก ๑/ ก ๒

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๕

๕

๕

๕

๕
๑๐
๒
๑
๕
๑๐
๒
๑
๒๑๕

๕
๑๐
๒
๑
๑๐
๑๕
๓
๒
๒๔๘

๕
๑๐
๒
๑
๑๐
๑๕
๓
๒
๒๘๘

๕
๑๐
๒
๑
๑๐
๑๕
๔
๓
๒๙๐

๑.๑/ ๑.๒
๒.๑/ ๒.๒
ก ๑/ ก๒
ข
๑.๑/ ๒.๑
๑.๒/ ๒.๒
ก ๑/ ก๒
ข
๑.๑/ ๒.๑
๑.๒/ ๒.๒

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ สมบัติในการควบคุมงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้

- ๗๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๗ การขอเปิดรับนิสิต คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓

คณะอัญมณีเสนอการขอเปิดรับนิสิต ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ***
รวม

เกณฑ์

จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๑:๒๕

๖

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑:๒๐

๕

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๑:๘ /
๑:๒๕

๕

๑๐ /
๓๕
๙๐ /
๑๐๕

๑๐ /
๓๕
๙๐ /
๑๐๕

๑๐ /
๓๕
๙๐ /
๑๐๕

๑๐ /
๓๕
๙๐ /
๑๐๕

๑๖**

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
*** ขอความคิดเห็นสภาวิชาการใช้เกณฑ์ ๑:๘ หรือ ๑:๒๕

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๗๒ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
โดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
ให้ใช้เกณฑ์ ๑:๘
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๕.๒๘ การขอเปิดรับนิสิต โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจเสนอการขอเปิดรับนิสิต
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีดังนี้
จานวนการรับนิสิต* (คน)
จานวน
หลักสูตร
เกณฑ์
อาจารย์ประจา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๕
(อยู
ใ
่
นระหว่
าง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
๑:๒๕ ดาเนินการเพิ่ม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
สาขาวิชาการจัดการ
กรอบอัตรากาลัง
๑๐ อัตรา)

รวม

๑๕ (๓**)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

หมายเหตุ * จานวนการรับนิสติ ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
** จานวนอาจารย์ประจา สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิต โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยให้ปรับลดจานวนการรับนิสติ ให้สอดคล้องต่อจานวน
อาจารย์ประจาที่มีอยู่จริง (๕ คน)
๒. เมื่อปรับแก้แล้วนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

- ๗๓ วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษา
โดยกลไกการตรวจเยี่ยม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการติดตามการจัด
การศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาโดยกลไกการตรวจเยี่ยมจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดตั้งทีมประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก ใน ๒ สาขาวิชาที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จึงขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งส่วนงานเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนการรับนิสิต
แผนการรับอาจารย์ และข้อมูลอื่น ๆ สาหรับการตรวจประเมินต่อไป
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕.๒

พิจารณาชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระดับปริญญาโท เป็น Master of Business Administration Program in Public
Enterprise Management และระดับปริญญาเอก เป็น Doctor of Philosophy
Program in Public Enterprise Management

ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ถอนวาระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับชื่อหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ นั้น วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จึงเสนอขอความเห็นชอบชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาโท เป็น Master of Business Administration Program in Public Enterprise
Management และระดับปริญญาเอก เป็น Doctor of Philosophy Program in Public
Enterprise Management โดยมีเหตุผล คือ เดิมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็น Master of Business
Administration Program in Public Enterprise Management และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็น Doctor of
Philosophy Program in Public Enterprise Management โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รวมเล่ม
หลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเป็นเล่มเดียว ซึ่งตามหลักสูตรเดิมคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก นั้น
สานักงาน ก.พ. ตามหนังสือที่ นร ๑๐๐๔.๓/๔๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รับรองคุณวุฒิเป็น
ทางการจัดการสาธารณะ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และทางการบริหาร โดยหลักสูตรดังกล่าว มูลนิธิชัยพัฒนา
ได้ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์สอนในระดับปริญญาโทวิชาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดาริ และ
ระดับปริญญาเอกวิชาการสัมมนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดาริ อีกทั้งในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต
ยังได้นาโจทย์วิจัยจากพื้นที่จริงมาวิจัย เช่น นาโจทย์วิจัยจากมูลนิธิชัยพัฒนามาเป็นโจทย์วิจัย เพื่อมุ่งหวัง
แก้ปัญหาเรื่องการตลาด การผลิตให้แก่ประชาชน ซึ่งนิสิตได้มีโอกาสไปถวายรายงานหัวข้อวิจัยโดยเข้าเผ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาแล้ว

- ๗๔ สาหรับภาษาอังกฤษ คาว่า Enterprise วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เห็นว่าขอให้คงคานี้ไว้
เพราะในการศึกษาด้านการจัดการสาธารณะในปัจจุบัน มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ และ
สามารถนาอาชีพนั้นไปสร้างเงินให้แก่ประชาชนได้ หรือแม้แต่ภาครัฐ จะไปกระทาอะไรต่อประชาชน
ก็ต้องมุ่งหวังว่าสุดท้ายสิ่งที่ทาให้กับประชาชน ประชาชนจะต้องสามารถนาสิ่งเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพได้ จึงควรมีคาว่า Enterprise ไว้คงเดิม เพราะมีความหมายลึกซึ้ง ทาให้ต่างชาติอ่าน
แล้วสื่อได้ชัดเจนถึงการส่งเสริมสาธารณะ ที่ให้สาธารณะสามารถมีประชาชนที่ประกอบกิจการ มีการ
ค้าขายหรือมีวิสาหกิจได้ ถ้าความหมายของ Enterprise ที่มีความหายว่ากล้าได้กล้าเสีย กิจการวิสาหกิจ
หรืออุตสาหกิจ อีกทั้ง ก.พ. ได้ตีค่าคุณวุฒิให้ถึง ๓ ทางแล้ว หากเอาชื่อภาษาอังกฤษออกจะทาให้การสื่อ
ความหมายลดลงไปจากเดิมมาก
จึงเสนอสภาวิชาการมาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ประเด็นเสนอ พิจารณาชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระดับปริญญาโท เป็น Master of Business Administration Program in Public
Enterprise Management และระดับปริญญาเอก เป็น Doctor of Philosophy
Program in Public Enterprise Management
การพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
๑. ให้ปรับชื่อหลักสูตรภาษาไทยให้สอดคล้องต่อชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
๒. ให้ปรับแก้ก่อนนาเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ปรับชื่อหลักสูตรภาษาไทยให้สอดคล้องต่อชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คาว่า Enterprise
๒. ให้ปรับแก้ก่อนนาเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
๓. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวาระนี้
๕.๓ กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชัน้ ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย)
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้จดรายงานการประชุม

(ดร.อาณัติ ดีพัฒนา)
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

