
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง    กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ  สุนทรสมัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์  วงษ์แก้ว    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๕. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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ผู้ลาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  กิจศิริกุล     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. อาจารย์กฤติกา  หงส์โต   คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒. อาจารย์ภูริชญา  วีระศิริรัตน์  คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ธรรมวิริยสต ิ  คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๔. อาจารย์อลงกต  สิงหโ์ต   คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๕. อาจารย์นริศา  เรืองศรี   คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๖. ดร.ปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี  คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์อุไรภรณ์  บูรณสุขสกุล  คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุน ี พงศ์จตุรวิทย์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนภา  หอมสินธุ์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๑๐. นายไพรินทร์  ทองภาพ  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์พรรณภัทร  อินทฤทธิ์  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๑๒. อาจารย์วรัมพา  สุวรรณรัตน์  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๑๓. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๔. นางวรัญญา  ชนะสงคราม  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๕. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม   กองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นายวัชระ   วงศ์เกิดสุข  กองบริการการศึกษา 
 ๑๗. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช   กองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร   กองบริการการศึกษา 
 ๑๙. นางปัทมา   วรรัตน์   กองบริการการศึกษา 
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เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ เลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่ง ที่ สกอ. ๑๔๔๑ / ๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้ง 
รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น  
 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล  
เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และต่อมาได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๙๗๘ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี โดยแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ยุวดี  รอดจากภัย  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดว่า  
“ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย 
คนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายคนหนึ่ง 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” ดังนั้น ตามข้อบังคับสภาวิชาการฯ ดังกล่าว รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ 
จึงเป็น ประธานสภาวิชาการ และประธานสภาวิชาการ ได้มอบหมายรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล  เป็น กรรมการและเลขานุการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ยุวดี  รอดจากภัย  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ คู่มือการเสนอหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คู่มือการเสนอหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้จัดท าหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา คณบดี อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น ได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตาม
หลักการศึกษา เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในการจัดท าคู่มือการเสนอหลักสูตรฉบับนี้  
ได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ในการจัดท าคู่มือฉบับดังกล่าว 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
คู่มือการเสนอหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔ ข้อมูลภาระงานสอนของคณาจารย์มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ วรรคสาม “ในกรณีที่ภาควิชาหรือสาขาวิชามีความจ าเป็นต้องจัดให้คณาจารย์มีภาระ
งานสอนตามวรรคสอง มากกว่า ๑๒ หน่วยกิตบรรยายต่อภาคการศึกษาปกติ ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น
พร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานก่อน
เปิดภาคการศึกษา แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ” 
 ส่วนงาน จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือทราบ ก่อนรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ  
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้สรุปจ านวนคณาจารย์ที่มภีาระงานสอนมากกว่า ๑๒ หน่วยกิต ตามที่แต่ละส่วนงาน
เสนอมา มีดังนี้ 
 

ส่วนงาน จ านวนคณาจารย์ 
ที่สอนเกิน (คน) 

จ านวนคณาจารย์
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนคณาจารย ์
ที่สอนเกินเทียบกับ
จ านวนคณาจารย์

ทั้งหมด 
คิดเป็นเปอร์เซ็น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๐ *๑๐๗ ๙.๓๕ 
คณะศึกษาศาสตร์ ๕๗ *๓๒๘ ๑๗.๓๘ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓๖ *๑๔๑ ๒๕.๕๓ 
รวม ๑๐๓ ๕๗๖ ๑๗.๘๘ 

(เหตุผลความจ าเป็นพร้อมรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร ตามเอกสารแนบ) 
* จ านวนคณาจารย์ สืบค้นจากฐานข้อมูลกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบภาระงานสอนของคณาจารย์ 
มากกว่า ๑๒ หน่วยกิต แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ   
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 ๑.๕ ภาระงานของของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

  ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ ขอใช้การคิดภาระงานสอนของคณาจารย์ ตามข้อบังคับสภา
การพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แทน การคิดภาระงานสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเสนอผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือโปรดให้การวินิจฉัย นั้น 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา
ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ใช้การคิดภาระงาน
สอนของคณาจารย์ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้แจ้งที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือทราบต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่๔/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ว ๑๖๓๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จากหนังสือฉบับ
ดังกล่าว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร 
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก 
สภาสถาบันอุดมศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) นั้น  
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  ฝ่ายวิชาการจึงได้ปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators)  
ซ่ึงสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติ 
ให้ความเห็นชอบ โดยให้ปรับชื่อ เป็น ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
(Key performance indicators of educational process) และปรับเนื้อหาและตัดจ านวนข้อ  
จาก ๑๒ ข้อ เหลือ ๗ ข้อ ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 ๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 ๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 ๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 ๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 ๖. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ  
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 
 ๗. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่ด้านการจัดการเรียนการสอน  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐  
 และเสนอตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ 
ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) 
 ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑) / ๓๒๔๗  
โดยมีข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณา
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษาที่ปรับใหม่แล้ว มีมติว่าตัวบ่งชี้ดังกล่าวไม่ครอบคลุม
หมวดที่ ๑-๖ ของหลักสูตร จึงไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงส่งคืนหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและทบทวนการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
มติ ที่ประชุมมอบฝ่ายวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
 (Key Performance Indicators) โดยให้ครอบคลุมหมวดที่ ๑-๖ ของหลักสูตร 
 



- ๗ - 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๖๙๒ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษานั้น สภาวิชาการต้องพิจารณาทั้งจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึง
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน ๒,๖๙๒ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาตรี ๒๙๕ ๒๒๖ ๕๒๑ 

ปริญญาตรี 
(สถาบันสมทบ) 

๑๑๙ - ๑๑๙ 

ปริญญาโท ๗ ๓๘ ๔๕ 
ปริญญาเอก ๑ - ๑ 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาตรี ๔๓๒ ๖๓๖ ๑,๐๖๘ 
ปริญญาโท ๘๐ ๗๖๔ ๘๔๔ 
*ปริญญาเอก *๗๓ ๑๒ ๘๕ 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปริญญาตรี ๑ - ๑ 
ปริญญาโท ๑ ๕ ๖ 
ปริญญาเอก ๒ - ๒ 

  รวม ๑,๐๑๑ ๑,๖๘๑ ๒,๖๙๒ 
           ข้อมูลวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

* หมายถึง กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมจากข้อมูลวันที่ ๗ ตุลาคม 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑ คน  
 

 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๖๙๒ คน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
  และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒,๖๙๒ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสฎายุ  ธีระวณิชตระกูล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

  นายสฎายุ  ธีระวณิชตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๙๑-๒๕๔๘ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
น.ม. (กฎหมายมหาชน) ๒๕๕๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร) ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
น.บ. (นิติศาสตร์)  ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
กศ.บ. (สังคมศึกษา) ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล. (๒๕๕๙). การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ส าหรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๑.  
 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๒(๑), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะตีพิมพ์เดือน 
 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล. (๒๕๕๙). กฎหมายส าหรับผู้บริหารการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ชลบุรี: 

กราฟิกซิตี้. (๒๗๐ หน้า) ISBN 978-616-374-515-6 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั้น เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   



- ๙ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสฎายุ  ธีระวณิชตระกูล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายสฎายุ  ธีระวณิชตระกูล  
(เอกสารค าสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๓๐๖๕๖ กายวิจัยทางการบริหารการศึกษา) แล้วเห็นว่า 
นายสฎายุ  ธีระวณิชตระกูล เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสฎายุ  ธีระวณิชตระกูล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ นายสฎายุ  ธีระวณิชตระกูล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของ นายสฎายุ  ธีระวณิชตระกูล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
  โดยขอให้ปรับแก้ แบบฟอร์ม ม.บ.ว. ๐๑-๕๖ หน้า ๓ ชื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  ปรับชื่อมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวนิรมล  ปัญญ์บุศยกุล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยวิธีเทียบ 
 

  นางสาวนิรมล  ปัญญ์บุศยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๓-๒๕๔๓ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
โดยวิธีเทียบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘ เดือน 
    



- ๑๐ - 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
    ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) ๒๕๓๙  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
    ทหารลาดกระบัง  ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๒๕๓๖  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
    ทหารลาดกระบัง  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เสนอผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ชุติมนฑน์ พลายประดับ, พุทธพร เจียมศุภจิตต์ และนิรมล ปัญญ์บุศยกุล. (๒๕๕๓). ฤทธิ์การ

ต้านออกซิเดชั่นของส่วนต่าง ๆ ของผลกาแฟอาราบิก้าและกากกาแฟ. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร, ๔๑(๓/๑) พิเศษ, ๕๗๗-๕๘๐. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์   
 

เรื่องท่ี ๒ Kristanti, R.A. and Punbusayakul, N. (2009). Inhibitory effect of commercial assam 
green tea infusion in watermelon juice. Asian Journal of Food & Agro-Industry, 
Special issue, S249-S255. 

 (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป  
(Indexing and Abstracts databases) CAB Abstracts (http://www.cabi.org) 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือการ
เผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑.๖ 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐ 
ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์  (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป็นเจ้าของผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐) 

เรื่องท่ี ๓ Kristanti, R.A. and Punbusayakul, N. (2009). Antioxidant and antimicrobial activity 
of commercial green tea in Chiang Rai. Acta Horticulturae, 837, 53-58. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐ 
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์  (ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป็นเจ้าของผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐) 
 



- ๑๑ - 

เรื่องท่ี ๔ Punbusayakul, N. & Surareungchai, W. (2010). Electrochemical sensing properties 
characterization of as-grown carbon nanotubes. In Proceedings of pure and 
applied chemistry international conference (PACCON2010) (pp.615-618).  

 Ubon Ratchatani. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์  
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Punbusayakul, N. (2012). Carbon nanotubes architectures in electroanalysis. 

Procedia Engineering, 32, 683-689. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ScienceDirect  
 (http://www. Sciencedirect.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่  
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวนิรมล  ปัญญ์บุศยกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร โดยวิธีเทียบ 
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวนิรมล  ปัญญ์บุศยกุล (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๔๐๒๒๒๑ Food Microbiology) แล้วเห็นว่า    
นางสาวนิรมล  ปัญญ์บุศยกุล ผ่านตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวนิรมล  ปัญญ์บุศยกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ของ นางสาวนิรมล  ปัญญ์บุศยกุล  
  โดยวิธีเทียบ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ของ นางสาวนิรมล  ปัญญ์บุศยกุล  
  โดยวิธีเทียบ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาต่อไป 



- ๑๒ - 

  ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวนรินทร์รัตน์  คงจันทร์ตรี 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
 

  นางสาวนรินทร์รัตน์  คงจันทร์ตรี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๗๑-๒๕๕๗ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๕ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Biological Sciences) ๒๕๕๔  University of Queenland, Australia 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
วท.บ. (วาริชศาสตร์) ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี และอัญชลี  จันทร์คง. (๒๕๕๘). การพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ของปะการัง

แข็งในจังหวัดระยองหลังเหตุการณ์ปะการังฟอกข้าว ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และน้ าท่วมใหญ่ 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๔. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๐(๑), ๘๓-๙๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   
 

เรื่องท่ี ๒ นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี, อัญชลี  จันทร์คง, สุวรรณา ภาณตุระกูล และวิภูษิต มัณฑะจิตร. 
(๒๕๕๖). ศักยภาพการทดแทนประชากรปะการังในแนวปะการังจังหวัดระยองหลักจาก
เหตุการณ์ปะการังฟอกขาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๓. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๘(๒), ๖๓-๗๕.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวนรินทร์รัตน์  คงจนัทร์ตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ โดยวิธีปกต ิ
แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวนรินทร์รัตน์  คงจันทร์ตรี  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๙๔๖๕ นิเวศวิทยาแนวปะการัง) แล้วเห็นว่า 
นางสาวนรินทร์รัตน์  คงจันทร์ตรี เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 



- ๑๓ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวนรินทร์รัตน์  คงจนัทร์ตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ของ นางสาวนรินทร์รัตน์  คงจันทร์ตรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ของ นางสาวนรินทร์รัตน์  คงจันทร์ตรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอุทัยวรรณ  ศิริอ่อน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเคมี 
 

  นางสาวอุทัยวรรณ  ศิริอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๒๓๙-๒๕๔๗ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Chemistry) ๒๕๕๒  Inha University,  Republic of Korea 
วท.ม. (เคมี)  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมี)  ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Senapak, W., Saeeng, R., Jaratjaroonphong, J., Kasemsuk, T. & Sirion, U. (2016). 

Green synthesis of dipyrromethanes in aqueous media catalyzed by SO3H-
functionalized ionic liquid. Org. Biomol. Chem., 14, 1302-1310. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕   



- ๑๔ - 

เรื่องท่ี ๒ Saeeng, R., Siripru, O. & Sirion, U. (2015). IBr-catalyzed O-glycosylation of D-
glucals: Facile synthesis of 2,3-unsaturated-O-glycosides. HETEROCYCLES, 91(4), 
849-861. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

เรื่องท่ี ๓ Senapak, W., Saeeng, R & Sirion, U. (2015). Ionic base-surfactant catalyzed 
Mannich reaction in water. In Proceedings of the Burapha University 
International Conference 2015 (pp. 979-987). Chonburi: Burapha University. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

เรื่องท่ี ๔ Nuttanicha, K., Saeeng, R & Sirion, U. (2015). Ionic Polymer-Assisted O-
Glycosidation for the Selective Synthesis of 2-Deoxy-2-iodoglycosides. In 
Proceedings of the Burapha University International Conference 2015 (pp. 1076-
1083). Chonburi: Burapha University. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

เรื่องท่ี ๕ Senapak, W., Saeeng, R & Sirion, U. (2016). One-pot three-component Mannich-
type reaction catalyzed by [bsmim][HSO4]/Cu(OTf)2. In Proceedings of the 
Burapha University International Conference 2016 (pp. 20-26). Chonburi: 
Burapha University. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อุทัยวรรณ  ศิริอ่อน. (๒๕๕๙). ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของเหลวไอออนิกชนิดกรดซัลโฟนิกใน

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๑(๒), ๓๓๘-๓๕๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวอุทัยวรรณ  ศิริอ่อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี โดยวิธีปกต ิ
แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวอุทัยวรรณ  ศิริอ่อน (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๓๒๒๐ เคมีอินทรีย์) แล้วเห็นว่า นางสาวอุทัยวรรณ 
ศิริอ่อน เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัย
บูรพาก าหนด 



- ๑๕ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวอุทัยวรรณ  ศิริอ่อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวอุทัยวรรณ  ศิริอ่อน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี ของ นางสาวอุทัยวรรณ  ศิริอ่อน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายกฤษ  จรินโท 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

  นายกฤษ  จรินโท พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๓๘๘ สังกัดส านักงานคณบดี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธปีกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๙ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
D.B.A. (Management) ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
M.B.A. (Management) ๒๕๔๕  Oklahoma City University,  USA. 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๓๘  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Jarinto, K. (2015). Personality Traits Effect on Job Satisfaction and Illness 

Comparing Japan and American Multinational Corporation. RMUTT Global 
Business and Economics Review, 10(1), 1-18. 



- ๑๖ - 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๒ Anantachart, S. & Jarinto, K. (2015). The Competency of Human Resources 
Personnel Impacting a High Performance and Sustainable Organization in 
Thailand. UTCC International Journal of Business and Economics, 7(1), 171-193. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ ยิ่งยศ โชคชัยวรรัตน์ และกฤช จรินโท. (๒๕๕๗). โมเดลโครงสร้างผู้น าเชิงปฏิรูปใน
ภาคอุตสาหกรรม. วารสารนักบริหาร, ๓๔(๑), ๑๐๘-๑๒๑. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ กฤช จรินโท. (๒๕๕๖). ปัญหาการจัดเก็บภาษีรถยนต์มือสองในประเทศไทย. วารสารร่มพฤกษ์, 

๓๑(๓), ๑๓๙-๑๗๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกฤษ  จรินโท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่า
สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายกฤษ  จรินโท (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๔๕๔๕๐๒ พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ) แล้วเห็นว่า  
นายกฤษ  จรินโท เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกฤษ  จรินโท ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
  



- ๑๗ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายกฤษ  จรินโท โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายกฤษ  จรินโท โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยขอให้ปรับ 
  การเขียนวุฒิการศึกษาในส่วนของชื่อสาขาวิชาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายภาณุพงศ์  บรรเทาทุกข์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
 

  นายภาณุพงศ์  บรรเทาทุกข์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๔๙-๒๕๕๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๗ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม. (ภูมิศาสตร์) ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์. (๒๕๕๙). รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในจังหวัดชลบุรี: 

กรณีศึกษา เทศบาลเมืองบ้านสวน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๒๔(๔๔), 
๖๕-๘๐. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 



- ๑๘ - 

เรื่องท่ี ๒ ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์. (๒๕๕๗). รูปแบบการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรและระบบการผลิตปาล์ม
น้ ามัน: กรณีศึกษาต าบลคลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๒๒(๔๐), ๔๓-๖๓. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายภาณุพงศ์  บรรเทาทุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ โดยวิธี
ปกต ิแบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายภาณุพงศ์  บรรเทาทุกข์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๘๗๕๒๑๓ การอ่านแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ) 
แล้วเห็นว่า นายภาณุพงศ์  บรรเทาทุกข์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายภาณุพงศ์  บรรเทาทุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ของ นายภาณุพงศ์  บรรเทาทุกข ์โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ของ นายภาณุพงศ์  บรรเทาทุกข์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

  ๔.๒.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๒๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 



- ๑๙ - 

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๗ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)  ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)  ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ จุฑามาส ศิริเถียร และเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ. (๒๕๕๙). ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเมืองพัทยา. วารสารการบริหารท้องถิ่น, ๙(๒), ๔๘-๕๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

เรื่องท่ี ๒ เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ. (๒๕๕๖). การเปลี่ยนแปลงประชากรในอาเซียน: การก้าวเข้าสู่ภูมิภาค
ผู้สูงอายุ. ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔  

 (หน้า ๑๒๓๑-๑๒๔๐). อุบลราชธานี: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ. (๒๕๕๘). PSPP: โปรแกรมทางเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ

วิจัย. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ๕(๒), ๑๑๘-๑๒๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสวุรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๕๕๕๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์) 
แล้วเห็นว่า นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสวุรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  



- ๒๐ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธรักษา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการพยาบาล 
 

  นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธรักษา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๔๕๘-๒๕๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ประเทศไทย 
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๓๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา, อารีรัตน์ ข าอยู่ และจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส. (๒๕๕๙).  
 มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ. วารสารพยาบาลกระทรวง

สาธารณสุข, ๒๖(๓),  



- ๒๑ - 

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน 
กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   

 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา. (๒๕๕๙). บทบาทของอาจารย์พยาบาลต่อการน าแนวคิดการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, ๒๖(๒), ๑๑-๒๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   

 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวลัดดาวลัย์  พุทธรักษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาล โดยวิธีปกต ิ
แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธรักษา (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๔๓๐๑ การวิจัยและสารสนเทศทางการพยาบาล) แล้ว
เห็นว่า นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธรักษา เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธรักษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธรักษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาล ของ นางสาวลัดดาวัลย์  พุทธรักษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
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  ๔.๒.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวจริยาวดี  สุริยพันธุ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
 

  นางสาวจริยาวดี  สุริยพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๖๕๖-๒๕๕๒ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ โดยวิธปีกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง) ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
วท.บ. (ประมง)  ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ จริยาวดี  สุริยพันธุ์ และทศพร แสงวิไล. (๒๕๕๙). ชนิดและปริมาณของหอยทะเลในแหล่งหญ้า

ทะเลบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. แก่นเกษตร, ๔๔(๑), ๗๕๒-๗๕๙. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

เรื่องท่ี ๒ Suriyaphan, J., Phanomapornchai, C., Muangthong, A., Jaritkhun, S. & Ketma, C. 
(2016).The comparison of sediment texture and nutrient characteristics between 
inside and outside seagrass beds, Sattahip bay, Chon Buri Province. In 
Proceedings of The 5th Burapha University International Conference 2016 (pp. 
277-282). Chon Buri, Burapha University. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

เรื่องท่ี ๓ สุชาดา โหโซ๊ะ และจริยาวดี สุริยพันธุ์. (๒๕๕๗). ประชาคมสิ่งมีชีวิตเกาะติดขนาดเล็กบนใบ
หญ้าทะเล Halodule uninervis (Forsskål) Ascherson บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. ใน 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ (หน้า ๑๙๐-๑๙๗). 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
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เรื่องท่ี ๔ อมรรัตน์ สายเสียง และจริยาวดี สุริยพันธุ์. (๒๕๕๗). การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์ทะเล
หน้าดินขนาดใหญ่ ในแนวหญ้าทะเล บริเวณหน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ จังหวัดชลบุรี. 
ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ (หน้า ๑๒๔-๑๓๒). 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   

 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวจริยาวดี  สุริยพันธุ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ โดยวิธีปกต ิ
แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวจริยาวดี  สุริยพันธุ์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๙๓๒๖ หญ้าทะเล) แล้วเห็นว่า  
นางสาวจริยาวดี  สุริยพันธุ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวจริยาวดี  สุริยพันธุ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ของ นางสาวจริยาวดี  สุริยพันธุ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ของ นางสาวจริยาวดี  สุริยพันธุ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๓ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วาระท่ี ๔.๓.๑-๔.๓.๒๔ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการขอถอนวาระจาก 
การประชุม เพ่ือศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อน และจะเสนอสภาวิชาการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
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 ๔.๔ การขอยกเลิกหลักสูตร 
  ๔.๔.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจ 
   ขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการจัดการและ 
   การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการ-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผล คือ ตามที่คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษานั้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งมีผลให้
บุคลากรในภาคธุรกิจต้องมีความรู้และทักษะในด้านการบริหารธุรกิจที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อสามารถ
ตอบสนองต่อการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ ทางคณะฯ จึงได้จัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจ-
มหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ขึ้น เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่ตอบโจทย์ดังกล่าวได้ คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตร
ดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๒๒ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิต
ที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๕ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๔.๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและ 
การก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านโภชนบ าบัดและการ 
ก าหนดอาหารที่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางโภชนบ าบัดทางการแพทย์ เพื่อช่วยส่งเสริม 
การรักษาของแพทย์ในการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วย ควบคู่ไปกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยร้อยละ ๘๐ ของ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะประกอบอาชีพดังกล่าว 
  ๒. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
   ๑)  รับผิดชอบต่อผู้รับบริการสุขภาพ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒)  ปฏิบัติตามคุณธรรม และจริยธรรมของสาขาอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
   ๓)  มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาทที่ดีต่อผู้อ่ืน มีคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   ๔)  วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ แก้ไขปัญหา และ 
พัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารได้อย่างเป็นระบบ 
   ๕)  ประเมินภาวะโภชนาการและให้โภชนบ าบัดทางการแพทย์ได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
   ๖)  ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและประเมิน 
ความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประยุกต์ในการให้ 
โภชนบ าบัดทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย และในชีวิตประจ าวันได้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๑๕ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๗๗ หน่วยกิต 
    ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๗๕ หน่วยกิต 
    ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและ 
การก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



- ๒๖ - 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน 
  ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทางด้านสมรรถนะ ขอให้ปรับเนื้อหาในข้อ ๑  
   และข้อ ๖ ให้ชัดเจน และให้เพ่ิมเนื้อหาด้านความสามารถในการสื่อสาร 
  ๑.๒ ผลการเรียนที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ขอให้เพ่ิมเนื้อหา 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
  ๑.๓ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะ 
   ส าเร็จการศึกษา ให้ระบุในช่องปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ๑.๔ ขอให้ปรับการเขียนผลงานทางวิชาการให้เขียนแบบ American  
   Psychological Association (APA) 
  ๑.๕ อาจารย์ล าดับที่ ๕ ผลงานทางวิชาการเรื่องที่ ๑ ขอให้ตัดออก  
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับผลงานที่เป็น Abstract ให้ตัดออก 
  ๑.๗ ขอให้เพ่ิมข้อมูลการเป็นสหวิทยาการในหลักสูตรให้ชัดเจน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๗ - 

 ๔.๕.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  จ านวน ๔๐ คน 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ใหค้วามเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๔๐ คน แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบ าบัดและการก าหนดอาหาร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๐ คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๘ - 

 ๔.๖ หลักสูตรปรับปรุง 
 ๔.๖.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบ
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ สอดคล้องต่อข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด ว่าด้วยการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสถาบันต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สอดคล้องต่อประกาศสภากายภาพบ าบัด เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ
ระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ได้น า
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด เพ่ือให้นิสิตที่จบการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ได้หลากหลายมากขึน้ รวมทั้งเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคมเขตภาคตะวันออกประเทศไทยและตรงต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๕ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน ๓๐ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาบังคับ   ๗๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที ่ศธ ๖๖๒๒/ ว๐๔๑๑  ลงวันที่  
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  



- ๒๙ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรขอให้เพิ่มเนื้อหาด้านความสามารถในการสื่อสาร 
  ๑.๒ รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาและ  
   Curriculum Mapping ให้ถูกต้อง โดยขอให้ตรวจสอบกับคณะวิทยาศาสตร์ 
   ซึ่งเป็นคณะฯ เจ้าของรายวิชา 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปีในการปรับปรุงหลักสูตร 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับผลงานที่เป็น Abstract ให้ตัดออก 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ 
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน  



- ๓๐ - 

  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาแกน  ๓๘ หน่วยกิต 
    - วิชาเฉพาะพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ๒๕ หน่วยกิต 
    - วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน ๑๓ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า   ๗๐ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ ๖๖ หน่วยกิต 
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   ๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  



- ๓๑ - 

 ๔.๖.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ 
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประกอบกับ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี  
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ 
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 

มติ ที่ประชุมให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป  
 เนื่องจากไม่มีผู้แทนเข้าชี้แจง  



- ๓๒ - 

 ๔.๖.๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งใช้มาเป็นเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องต่อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ
ระยะเวลา ๕ ปี 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป  
 เนื่องจากไม่มีผู้แทนเข้าชี้แจง  
  



- ๓๓ - 

 ๔.๖.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น 
ระยะเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และปรับเปลี่ยนให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการให้ทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของสังคม โดยมีความยืดหยุ่นในด้าน 
สหวิทยาการ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะ 

และวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 

มติ ที่ประชุมให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป  
 เนื่องจากไม่มีผู้แทนเข้าชี้แจง  



- ๓๔ - 

 ๔.๖.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
ศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมเีหตุผล คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๔ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี และปรับเปลี่ยนให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการให้ทันสมัย เป็นไปตามความต้องการของสังคม โดยมีความยืดหยุ่นในด้าน 
สหวิทยาการ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๘ หน่วยกิต 
  ภาคนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะ 
และวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 

มติ ที่ประชุมให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป  
 เนื่องจากไม่มีผู้แทนเข้าชี้แจง 



- ๓๕ - 

 ๔.๖.๗ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี รวมทั้งยังเป็นการ
ปรับปรุงหลักสูตร ฯ เพ่ือให้สอดคล้องต่อ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙  
ที่มีแนวนโยบายปรับเปลี่ยนหน่วยกิตของรายวิชาทฤษฏีและปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็กข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของสังคม แนวโน้มของวิชาชีพ และนโยบายการศึกษาของประเทศด้วย  
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  วิชาแกน     ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะสาขา   ๑๒ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  



- ๓๖ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้เพ่ิมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร  
   เนื่องจากต้องสื่อสารกับคนไข้ 
  ๑.๒ ตารางแผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนที่คาดว่าจะ  
   ส าเร็จการศึกษา ให้ระบุในช่องปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๖.๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิด
สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลขององค์กรวิชาชีพและเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ ๕ ปี เพื่อการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ให้สามารถ
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ สามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและประยุกต์ความรู้
ใหม่ในการพัฒนางานและสังคม อย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันน าไปสู่การพยาบาลสู่ความเป็นผู้
มีความรู้ความช านาญการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อไป 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๒๓ หน่วยกิต 
   - วิชาแกน    ๙ หน่วยกิต 
   - วิชาเฉพาะ  ๑๔ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)  



- ๓๗ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตร 
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ภาษาท่ีใช้ ขอให้ปรับเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้อง 
   ต่อการรับเข้าศึกษาที่รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
  ๑.๒ ตารางแผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนที่คาดว่าจะ  
   ส าเร็จการศึกษา ให้ระบุในช่องปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 ๔.๗.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวแวววลี โชคแสวงการ เป็น นางจิตติมา เจริญพานิช 
เนื่องจากนางสาวแวววลี โชคแสวงการ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฃ
สาขาวิชาชีวเคมี 
  



- ๓๘ - 

  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวผาณตา วาณิชวัฒนเดชา เป็น นางศศิธร มั่นเจริญ 
เนื่องจากนางสาวผาณตา วาณิชวัฒนเดชา ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาววริยา วชิราวัธน ์เป็น นางสาวเขมารดี มาสิงสุญ 
เนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ และเพ่ิมเติมล าดับที่ ๖ นางยุพิน ถนัดวณิชย์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



- ๓๙ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๒ นางสาวกฤติกา 
หงส์โต เป็น นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ เนื่องจากนางสาวกฤติกา หงษ์โต ไปด ารงต าแหน่งประธานสาขา
กายภาพบ าบัด และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  



- ๔๐ - 

 ๔.๗.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชา 
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล 
คือ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่มีท้ังการเรียนการสอนในภาคทฤษฏีและปฏิบัติโดยเฉพาะในรายวิชาที่เป็นทักษะ 
ทางวิชาชีพ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เห็นว่าในรายวิชา ๖๕๖๓๐๑ ผดุงครรภ์แผนไทยประยุกต์  
๓ (๓-๐-๖) นิสิตจ าเป็นจะต้องมีการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดทักษะและความช านาญในการดูแลหญิงตั้งครรภ์  
การดูแลหลังคลอด จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนชั่วโมงสอนในรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
  เดิม 
  ๖๕๖๓๐๑ ผดุงครรภ์แผนไทยประยุกต์   ๓ (๓-๐-๖) 
   Midwifery for Applied Thai Traditional Medicine 
  แก้ไขเป็น 
  ๖๕๖๓๐๑ ผดุงครรภ์แผนไทยประยุกต์   ๓ (๒-๓-๔) 
   Midwifery for Applied Thai Traditional Medicine 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะการแพทย์แผนไทย 

อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  



- ๔๑ - 

 ๔.๗.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล คือ ตามที่ 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เปิดการเรียน 
การสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย 
เป็นการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค ไม่มีภาคฤดูร้อน นั้น จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา  
นิสิตได้เสนอว่าในระดับชั้นปีที่ ๓ ภาระการเรียนมากเกินไป ตามแผนการเรียนที่จัดให้เรียนในแต่ละภาค 
การศึกษา เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อาจส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา นิสิตจึงขอ 
ขยายการเรียนมาเรียนในภาคฤดูร้อน โดยปรับเป็นการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค มีภาคฤดูร้อน ๑  
ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐) เป็นต้นไป ในการนี้  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จึงขอปรับแผนการศึกษาให้มีภาคฤดูร้อน โดยเปลี่ยนแปลงแผนการสอน 
จากที่ก าหนดไว้ ๘ ภาคการศึกษา เป็น ๙ ภาคการศึกษา ซึ่งจะเริ่มใช้กับนิสิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๗.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. แก้ไขระบบการศึกษาระยะที่ ๓ การศึกษาระดับคลินิก เพ่ือให้สอดคล้องต่อ 
การจัดการเรียนการสอน 
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  ๒. แก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ จ านวน ๒ รายวชิา คือ รายวิชา ๕๗๘๔๐๑  
รังสีวิทยาวินิจฉัย และรายวิชา ๕๙๒๕๐๑ จักษุวิทยา เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชามีวัตถุประสงค์ให้การ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลสอดคล้องต่อการปฏิบัติจริง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๘ การจัดการศึกษา 
  ๔.๘.๑ โครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ขอเสนอโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ควบปริญญาโท” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ทั้งปริญญาตรีและ 
ปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการบูรณาการทางวิชาการภายใต้หลักสูตรระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโทอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการศึกษาโดยใช้หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับ 
ศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษ โดยคณะฯ อาจก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับปริญญาโท 
ที่เปิดสอนอยู่แล้ว หรือให้ศึกษาในรายวิชาที่ทันสมัยกว่าที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้น หรือสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยเพ่ือความลุ่มลึกทางวิชาการ ซึ่งโครงการนี้จัดท าขึ้นส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ 
ทีม่ีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท อีกเพียง ๑ ปี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ 
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยให้สอบถามข้อมูลไปที่ส านักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษร หากจะจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
 จะต้องท าเล่มหลักสูตรส่งไปให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรหรือไม่ 
 
  ๔.๘.๒ โครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท” 
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ขอเสนอโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ควบปริญญาโท” ซึ่งจัดท าข้ึนส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุริจ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีม่ีความ
ประสงคจ์ะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท อีกเพียง ๑ ปี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับ
ผู้บริหาร หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก โดยมีการจัดการศึกษา 
เพ่ือการน าไปใช้ในเชิงธุรกิจ เน้นธุรกิจการขาย การบริการ ทรัพยากรบุคคล องค์การและการจัดการ และ
การตลาด รวมถึงการวิจัยเพื่อสร้างผลงานใหม่ ๆ ด้วยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ชื่อเสียง และมีประสบการณ์ 
ในภาคธุรกิจต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท” 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาโครงการ “การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท”  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมตขิอให้พิจารณาทบทวนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  
 ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เนื่องจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  
 อยู่ต่างส่วนงาน และต่างพ้ืนที่  
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วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 
 
 
 
                   
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
          ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


