
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  สะเพียรชัย     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๕. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๖. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี  เสนาะเมือง    กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์  วงษ์แก้ว    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ      กรรมการ 
  คณบดีคณะอัญมณี  
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๖. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
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 ๑๗. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 

ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  กิจศิริกุล     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชาติ  สุนทรสมัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  ต่ออีก ๑ ปี 
 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ได้เสนอการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ต่ออีก ๑ ปี โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ให้เหตุผลว่าได้จัดการศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งจัดการเรียน 
การสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ครบรอบระยะเวลาของการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องปรับปรุงพัฒนาตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ปี แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก 
  ๑.  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และร่างมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.๑) ก าหนดสาขาที่อยู่ในวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ๖ สาขา ได้แก่ ๑)  สาธารณสุขชุมชน/อนามัยชุมชน ๒)  สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ/สุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์ ๓)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ๔)  
อนามัยสิ่งแวดล้อม ๕)  โภชนวิทยา ๖)  สาธารณสุขศาสตร์ จึงท าให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเวชระเบียน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (เอกสารหมายเลข ๑) และ 
ไม่สามารถใช้ชื่อปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จึงต้องใช้ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรืออ่ืน ๆ  
โดยยังคงมีสมรรถนะหลักของบัณฑิตที่เน้นงานด้านเวชระเบียน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูล ประกอบกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร คาดว่าการปรับปรุงหลักสูตรจะด าเนินการไม่ทันในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ๒.  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนกจึงได้ด าเนินการ
จัดท าหนังสือขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวช
ระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อใช้จัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
สามารถใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เพ่ือจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้อีก ๑ ปี 
  ๓.  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ได้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่จากหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 
โดยวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้ ๑)  สถาบันสมทบ ๒)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
ตามเกณฑ์ ๓)  โครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับ มคอ. ๑ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวช
ระเบียน คาดว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรยังไม่เรียบร้อยและไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ จึงมี
ความประสงค์ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เวชระเบียน หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๔ เพ่ือจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่ออีก ๑ ปี 
 ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก ครบรอบ ๕ ปี และไม่สามารถใช้ชื่อปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน โดยวิทยาลัยได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประกอบกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร คาดว่าจะ
ด าเนินการไม่ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเห็นควรขออนุมัติ
สภามหาวิทยาลัยขยายเวลาการใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่ออีก ๑ ปี เพื่อใช้จัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และน าเสนอคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาพิจารณาตามข้อ ๑๖ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรฯ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา เนื่องจาก 
 ยังมีเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานงานกับวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อขออนุมัตหิลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่๕/๒๕๕๙  
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  ตามท่ี ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้พิจารณา วาระท่ี ๓.๑  
ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกบั ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ การพ้นจากสภาพนิสติ (๒) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 
(ง) นิสิตระดับปริญญาโท สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านภายในระยะเวลา ๔ ภาคการศึกษาปกติ หรือ
เทียบเท่า นับตั้งแต่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน (จ) นิสิตระดับปริญญาเอก 
สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ไม่ผ่านภายในระยะเวลา ๖ ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่า นับตั้งแต่เข้าศึกษา 
ทั้งนี ้ไม่นับรวมระยะเวลาของการลาพักการเรียน  
  ซึ่งในข้อ ๒ ของข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งไม่เกิดความชัดเจนกับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 
๒๕๕๙ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงมีมติให้ฝ่ายวิชาการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ๒. เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือลงนามในประกาศต่อไป 
  
 ๓.๒ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ (ง) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ กรณีผู้สมัครเป็น Native English Speaker ไม่ต้องสอบวัดระดับ 
   ภาษาอังกฤษ 
  ๑.๒ กรณีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือส าเร็จการศึกษาจาก 
   สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
  ๑.๓ ข้อ ๖ ปรับเนื้อหา จากเดิม “ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ  
   ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเสนออธิการบดีวินิจฉัยสั่งการ” 
   เปลี่ยนเป็น “ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้ ให้อธิการบดี 
   เป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด” 
 ๒. เสนออธิการบดีเพ่ือลงนามในประกาศต่อไป 
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 ๓.๓ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
  เพื่อส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบรูพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๓๐ (๑) และ (๒) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
เพ่ือส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
  เพ่ือส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๔ ปรับเนื้อหา จากเดิม “นิสิตระดับปริญญาโทจะส าเร็จการศึกษาได้ต้อง 
   ผ่านการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา โดยใช้ 
   ข้อสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ Common European  
   Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืน  
   เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนส าเร็จการศึกษา  
   และมีการแจ้งคะแนนสอบให้นิสิต พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองทักษะ 
   ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป (ให้สอบให้ผ่านตามประกาศ 
   เกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ)” เปลี่ยนเป็น “นิสิตระดับปริญญาโทจะ 
   ส าเร็จการศึกษาได้ต้องผ่านการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
   ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ  
   Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  
   หรือมาตรฐานอื่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต 
   ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยต้องสอบให้ผ่านตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  
   การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   และมีการแจ้งคะแนนสอบให้นิสิต พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองทักษะ 
   ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป” 
  ๑.๒ ข้อ ๕ ปรับเนื้อหา จากเดิม “ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้” 
   เปลี่ยนเป็น “ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้ ให้อธิการบดี 
   เป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด” 

  ๑.๓ เพ่ิมข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 ๒. เสนออธิการบดีเพ่ือลงนามในประกาศต่อไป 
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 ๓.๔ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา  
  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ 
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๕ (๑) จากเดิม “ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่ก าหนด 
   ให้เรียนเป็นวิชาพ้ืนฐานต้องสอบผ่านและต้องได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ย 
   ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐” เปลี่ยนเป็น “ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี 
   ที่ก าหนดให้เรียนเป็นวิชาพ้ืนฐานต้องสอบผ่านและต้องได้ค่าระดับข้ัน 
   เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐” 
  ๑.๒ ข้อ ๕ ปรับเนื้อหา จากเดิม “ในกรณีที่มีปัญหาทางการปฏิบัติ ให้อธิการบดี 
   วินิจฉัยตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน” เปลี่ยนเป็น  
   “ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
   และถือเป็นที่สุด” 
  ๑.๓ เพ่ิมข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 ๒. เสนออธิการบดีเพ่ือลงนามในประกาศต่อไป 
 
 ๓.๕ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ 
  ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๓ (๒) ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
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 คณะกรรมการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ และ
แบบฟอร์ม มคอ. ๓-๗ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับ
นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ
ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ 
  ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๔  คณะหรือวิทยาลัยจัดท าปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาละ  
   ๑ ครั้ง และประกาศให้นิสิตทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 
  ๑.๒ ข้อ ๕ เพ่ิมเนื้อหา จากเดิม “คณะหรือวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัด 
   คุณสมบัติ ในแต่ละครั้ง” เปลี่ยนเป็น “คณะหรือวิทยาลัยแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ แต่ละหลักสูตร ในแต่ละครั้ง” 
  ๑.๓ ข้อ ๗  เพ่ิมเนื้อหา จากเดิม “คณะหรือวิทยาลัยจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
   สอบวัดคุณสมบัติให้นิสิตทราบล่วงหน้า เปลี่ยนเป็น “คณะหรือวิทยาลัยจัดท า 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติให้นิสิตทราบล่วงหน้า ก่อนสอบ 
   ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์” 
  ๑.๔ ข้อ ๙  การตัดสินการสอบวัดคุณสมบัติ จากเดิม “(๑) ใช้เกณฑ์ผ่านและ 
   ไม่ผ่าน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ร่วมกับ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” เปลี่ยนเป็น “(๑) ใช้เกณฑ์ผ่านและ 
   ไม่ผ่าน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ”  
  ๑.๕ ข้อ ๙ การตัดสินการสอบวัดคุณสมบัติ (๒) ตัดข้อความ “นิสิตทีส่อบไม่ผ่าน 
   จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ วิธีใดหรือข้อสอบชุดใด เฉพาะวิธีนั้นหรือข้อสอบชุดนั้น” ออก 
   และเปลี่ยนข้อความ เป็น “นิสิตสามารถขอยื่นอุทธรณ์ได้ โดยผ่านความ 
   เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน ๕ วันท าการ หลังวัน 
   ประกาศผลสอบ และการตัดสินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถือเป็นที่สิ้นสุด” 
  ๑.๖ ข้อ ๑๑ ปรับเนื้อหา จากเดิม “กรณีท่ีไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้  
   ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประจ า 
   ส่วนงาน และเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา” เปลี่ยนเป็น  
   “ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
   และถือเป็นที่สุด” 
  ๑.๗ เพ่ิมข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
 ๒. เสนออธิการบดีเพ่ือลงนามในประกาศต่อไป 
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 ๓.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะสหเวชศาสตร์ได้ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๒ นางสาวกฤติกา หงษ์โต เป็น นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ นั้น คณะสหเวชศาสตร์
มีความประสงค์ขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ โดยยังคงให้นางสาว
กฤติกา หงษ์โต เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่จะขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๔   
นางสาวพิมลพรรณ ทวีการ เป็น นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศสภากายภาพบ าบัด  
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัด และเกณฑม์าตรฐานการรับรอง
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัด ดังประกาศ “อาจารย์กายภาพบ าบัดประจ าหลักสูตร” 
หมายถึง บุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ตามภาระหน้าที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) เนื่องจากนางสาวพิมล
พรรณ ทวีการ ลาคลอด เพื่อให้การบริหารหลักสูตรด าเนินไปอย่างเรียบร้อย (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๗ การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

  ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) ตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมมอบ 
ฝ่ายวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน( Key Performance Indicators) 
โดยให้ครอบคลุมหมวดที่(๑-๖(ของหลักสูตร นั้น 
  ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) แล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) ๑๒ ข้อ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด โดยขอปรับเนื้อหาใน ข้อ ๑ และ ข้อ ๙ ดังนี้ 
  ๑.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
  ๙.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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  ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
(Key performance indicators of educational process) เดิม ๗ ข้อ (เอกสารแนบหมายเลข ๑) 
และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ที่ปรับใหม่ ๑๒ ข้อ (เอกสารแนบ
หมายเลข ๒) มาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

  นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา)  
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๔๗๑-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
กศ.บ. (ภาษาไทย)  ๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
    ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์. (๒๕๕๘). สถานภาพและปัญหาแพลตฟอร์ม DSpace ที่คลังหนว่ยเก็บ

ถาวรสถาบันในประเทศไทยใช้. ใน การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ประจ าปี(
๒๕๕๘ (หน้า ๔๕๓-๔๖๗). ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   

  



- ๑๑ - 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์. (๒๕๕๘). ทักษะทางสารสนเทศ(ในสังคมฐานความรู้. กรุงเทพฯ: วี เจ 

พริ้นติ้ง. (๑๔๘ หน้า) ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๐๖-๓๗๖-๑ 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั้น เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ (เอกสารค าสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๒๔๕๓๕๕ การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานสารสนเทศ) แล้วเห็นว่า 
นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของ นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของ นายกุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๒ - 

  ๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวเอมม่า  อาสนจินดา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

  นางสาวเอมม่า  อาสนจินดา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๒๓๓ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ๒๕๕๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ๒๕๔๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Asnachinda, E., Khampaeng, c., Sutthinon, P. & Khaodhiar, S. (2015). 

Enhancement of Styrene Adsolubilization and Solubilization by Rhamnolipid 
Biosurfactant-Linker Mixtures onto an Aluminum Oxide Surface. Journal of 
Surfactants and Detergents, 18, 439-444. 

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 
 

เรื่องท่ี ๒ Keomany, D. & Asnachinda, E. (2015). Adsorption and Adsolubilization of Organic 
Solutes Using Rhamnolipid Biosurfactant –modified Surface. Journal of 
Environmental and Natural Resource, 13(1), 70-77. 

 (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 

  



- ๑๓ - 

เรื่องท่ี ๓ Asnachinda, E., Prasit, S. & Charutawai, A. (2015). Surface Stability of Surfactant 
Adsorption onto Polymerizable Surfactant –Modified Alumina. Phranakhon 
Rajabhat Research Journal, 2, 145-155. 

 (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  ๗๐ 

 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเอมม่า  อาสนจินดา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวเอมม่า อาสนจินดา (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๒๖๘๕ การควบคุมของเสียอันตรายและของเสีย
อุตสาหกรรม) แล้วเห็นว่า นางสาวเอมม่า อาสนจินดา เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเอมม่า อาสนจินดา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของ นางสาวเอมม่า อาสนจินดา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของ นางสาวเอมม่า อาสนจินดา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๔ - 

  ๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวปรียาวดี  ผลเอนก 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการจัดการ 
 

  นางสาวปรียาวดี  ผลเอนก พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๐๒๕ สังกัดส านักจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) ๒๕๕๗  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
    เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ประเทศไทย 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย 
นศ.บ. (วารสารศาสตร์) ๒๕๓๘  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อิทธิพลของมาตรฐาน BS 8900: 2006 ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์(ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์, ๑๕(๑), ๓๖-๔๕. 

 (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 อิทธิพลของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนไทยในเขตภาคตะวันออก. วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, ๑๔(๒), ๖๙๕-๗๐๒.  

 (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 นางสาวปรียาวดี  ผลเอนก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ โดยวิธีปกต ิ
แบบที่ ๒  



- ๑๕ - 

 ผู้บงัคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวปรียาวดี  ผลเอนก (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๗๕๘๒๕๒ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ) แล้วเห็นว่า 
นางสาวปรียาวดี  ผลเอนก เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวปรียาวดี  ผลเอนก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการ ของ นางสาวปรียาวดี  ผลเอนก โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการ ของ นางสาวปรียาวดี  ผลเอนก โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวมลฤดี สนธิ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมง 
 

  นางสาวมลฤดี  สนธิ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๓๑๕-๒๕๔๘ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมง โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Parasitology and Microbiology)  ๒๕๕๕ Montpellier University II, France 
วท.ม. (วาริชศาสตร์)  ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
วท.บ. (ชีววิทยา)   ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย  
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  



- ๑๖ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ มลฤดี สนธิ, สินีนาถ วรวาส และศุภพงษ์ นพพันธ์. (๒๕๕๙). การปรากฏของปรสิตภายนอก 
 ในปลากะพงขาวที่เลี่ยงในกระชัง บริเวณปากแม่น้ าท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี. วารสารเกษตร

พระจอมเกล้า,(๓๔(๒), ๙๔-๑๐๔. 
 (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  
 

เรื่องท่ี ๒ มลฤดี สนธิ, วราวุฒิ สืบเพ็ง และบัลลังก์ เนื่องแสง. (๒๕๕๙). ผลของเบต้ากลูแคนต่อ
กิจกรรมฟาโกไซโทซีส และการผลิตซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออนของปลานิลแดง 
(Oreochromis niloticus x O. mossambicus). แก่นเกษตร,(๔๔ (ฉบับพิเศษ ๒), ๗๖๔-๗๗๒. 

 (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 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ มลฤดี สนธิ. (๒๕๕๙). การใชส้ารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งทะเล. แก่นเกษตร,(๔๔(๒), ๓๗๓-๓๘๒. 
 (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 นางสาวมลฤดี  สนธิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
การประมง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวมลฤดี  สนธิ  (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๘๓๖๓๖๙ โรคและพยาธิทั่วไปของสัตว์น้ า) แล้วเห็นว่า นางสาวมลฤดี  
สนธิ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวมลฤดี  สนธิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า 
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
  



- ๑๗ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมง ของ นางสาวมลฤดี สนธิ 
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมง ของ นางสาวมลฤดี สนธิ 
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

  ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาววรรณประภา  เอี่ยมฤทธิ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

  นางสาววรรณประภา  เอี่ยมฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๗๕-๒๕๔๘ สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๕ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)   ๒๕๔๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)    ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วรรณประภา เอ่ียมฤทธิ์. (๒๕๕๙). พฤติกรรมและจริยธรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๔(๔๖), ๑๐๑-๑๑๗. 

 (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 - 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วรรณประภา เอ่ียมฤทธิ์. (๒๕๕๙). การออกแบบบริการส าหรับห้องสมุด. ใน การประชุม

วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ครั้งที่(๑๐(ประจ าปี(๒๕๕๙((หน้า ๑๐๓๙-๑๐๕๑). 
ชลบุร:ี ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววรรณประภา  เอ่ียมฤทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาววรรณประภา  เอี่ยมฤทธิ์  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๔๕๒๕๑ การจัดการเอกสารและสารสนเทศ
อิเล็คทรอนิกส์) แล้วเห็นว่า นางสาววรรณประภา  เอี่ยมฤทธิ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพ 
อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววรรณประภา  เอ่ียมฤทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ของ นางสาววรรณประภา  เอ่ียมฤทธิ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของ นางสาววรรณประภา  เอี่ยมฤทธิ์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๙ - 

  ๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวบงกช  นักเสียง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาจิตวิทยา 
 

  นางสาวบงกช  นักเสียง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๓๐๓-๒๕๔๘ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) ๒๕๔๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ๒๕๓๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ บงกช  นักเสียง. (๒๕๕๘). ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับรูปแบบการ

แก้ปัญหาความขัดแย้งของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(มหาวิทยาลัยบูรพา,(๒๓(๔๒), ๙๙-๑๒๐.  

 (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  
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ บงกช  นักเสียง. (๒๕๕๙). การให้ผลป้อนกลับผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาผล

การปฏิบัติงาน. ใน การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ครั้งที่(๑๐(ประจ าปี(
๒๕๕๙((หน้า ๕๙๗-๖๑๒),(ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐    
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวบงกช นักเสียง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา โดยวิธีปกต ิ 
แบบที่ ๑  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวบงกช นักเสียง (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๔๑๑๖๑ จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น) แล้วเห็นว่านางสาวบงกช นักเสียง 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด  



- ๒๐ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวบงกช นักเสียง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาจิตวิทยา ของ นางสาวบงกช นักเสียง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาจิตวิทยา ของ นางสาวบงกช นักเสียง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ การประเมินผลการสอน 
  ๔.๒.๑ หารือกรณีการประเมินผลการสอนในรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาที่ท าเอกสาร 
   ประกอบการสอน 
 

 เนื่องด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีประเด็นขอหารือเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการสอนในรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาที่ท าเอกสารประกอบการสอน เนื่องจากในช่วงที่ท าเอกสาร
ประกอบการสอน ยังคงมีรายวิชาเปิดสอนเป็นปกติ หลังจากนั้นก็ได้มีการน าเอกสารประกอบการสอน 
มาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
แต่หลักสูตรที่มีรายวิชาที่น ามาท าเอกสารประกอบการสอนนี้ ได้ปิดไปตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และในช่วงนี้ก็ไม่ได้มี
การเปิดรายวิชาที่มีการท าเอกสารประกอบการสอนไว้ด้วย จากกรณีดังกล่าวนี้ สามารถขอประเมินผลการ
สอนในรายวิชาอ่ืนแทนได้หรือไม่ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เป็นไปตามเอกสารรวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือ 
 เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของส านักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษาที่ว่า “เมื่อมีการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งในวิชาใด( 
 จึงต้องประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน( แล้วแต่กรณี)( 
 ในวิชานั้นด้วย” ดังนั้น ในกรณีของคณะรัฐศาสตร์และนิสิตศาสตร์จึงไม่สามารถขอ 
 ประเมินผลการสอนในรายวิชาอ่ืนแทนได้ 
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 ๔.๓ การขอยกเลิกหลักสูตร 
  ๔.๓.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งยังมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๖ คน และยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที ่
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิ้จารณาการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ขอเสนอปรับเพิ่มภาระหน้าที่ของส่วนงานของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอขอปรับเพิ่มภาระหน้าที่ของส่วนงาน โดยให้เหตุผลว่า 
เป็นไปตามมติคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการขยายขอบเขตการด าเนินการด้าน 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัยฯ  
โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนมุ่งเน้น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมชุมชน โดยเฉพาะในภาคตะวันออก เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติโดยรวม โดยเพิ่มการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งวิทยาลัยฯ 
มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร เพื่อรองรับการด าเนินการดังกล่าวอยู่แล้ว นั้น 
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  ในการนี้ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจจึงเสนอขอปรับเพิ่มเนื้อความตาม ประกาศมหา
วิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ (๒๑) ดังนี้ 
  จากเดิม “(๒๑) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยและ
บริการวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์” 
  เพิ่มเป็น “(๒๑) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
ระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการบริหารและการพัฒนา  
และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” 
 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑. ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ (๑๑) “คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์(จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี(วิจัยและบริการ
วิชาการด้านรัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์(และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์” ดังนั้น หากวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจขอเพ่ิมภาระหน้าที่ของส่วนงาน เป็น  
“จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
ด้านการบริหารและการพัฒนา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” จะซ้ าซ้อนกับภาระหน้าที่ของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบ) 
  ๒. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ “วิทยาลัย(ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา(วิจัย(ให้บริการทางวิชาการ(ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม(รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น(และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจขอเพ่ิมภาระหน้าที่ “จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี” 
จึงไม่สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดตามข้องบังคับฯ ดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ขอเสนอปรับเพิ่มภาระหน้าที่ของส่วนงานของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับความซ้ าซ้อนของหลักสูตร 
 โดยมอบให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในประเด็น 
 ความซ้ าซ้อนของสาขาวิชา 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษท่ี ๑/๒๕๖๐  
   

  ประธานก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
                   
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
          ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


