
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

วันอังคารที ่๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ    กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล    กรรมการ 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๙. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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 ๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๗. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๓. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันอังคารที ่๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   
 ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้มอบหมายแล้ว ตามรายชื่อ ดังนี้ 
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 ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณธ ารง  เปรมปรีดิ์  กรรมการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมหวัง  ด่านชัยวิจิตร กรรมการ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
 ๔. ศาสตราจารย์กติติคุณปิยนาถ  บุนนาค  ราชบัณฑิต กรรมการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
 ๕. ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน กรรมการ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ 
 ๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมาลียา  เครือตราชู กรรมการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ๗. ศาสตราจารย์ศุภชัย  ยาวะประภาษ กรรมการ สาขาวชิารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที ่๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑ ขอให้ปรับค าว่า “Asean” เป็น “ASEAN” 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๒ “การพัฒนาภูมิปัญญาไท” ขอให้ปรับแก้ค าว่า “ไท”  
   ให้ถูกต้อง 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรขอให้ปรับให้ชัดเจน โดยให้มีความ 
   สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน  
   ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความน าด้วย เช่น เมื่อสิ้นสุดการเรียน 
   การสอนแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ ... 
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  ๑.๔ หมวดที่ ๒ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง และหมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนา 
   ความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ขอให้ปรับการข้ึนต้นของประโยค  
   หากข้ึนต้นด้วยค านามก็ให้ขึ้นต้นด้วยค านามให้สอดคล้องกันทุกหัวข้อ 
  ๑.๕ รายวิชาที่เป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้สอน 
   ขอให้ปรับให้เป็นรายวิชาปฏิบัติการ โดยปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ 
   ให้มีชั่วโมงปฏิบัติ เช่น รายวิชา ๓๐๓๑๐๑๕๙ เคมีพ้ืนฐาน  
   รายวิชา ๓๐๖๑๐๐๕๙ ชวีวิทยาทั่วไป ๑ และรายวิชา ๓๑๖๒๐๒๕๙  
   ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๒. เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้วจึงขอเสนอ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ของ
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เร่ิมใช้เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๕ จึงต้องปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้สอดคล้องต่อประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙-๒๖๖๓ ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  
“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย รองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทย เป็น “Medical Hub” และตามข้อเสนอแนะของ
คณาจารย์ นิสิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๘ หน่วยกิต 

   ๑) พ้ืนฐานวิชาชีพ ๕๗ หน่วยกิต 
   ๒) วิชาชีพ ๕๑ หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว  
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ 
  หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ การเขียนชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ขอให้ปรับ 
   ให้เป็นไปตามหลักการเขียนโดยขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ 
   ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ 
  ๑.๒ รายวิชา ๓๐๘๗๔๑๖๐ เครื่องมือและเทคนิคการทดลอง และรายวิชา 
   ๓๐๘๗๒๒๖๐ วัสดุนาโนขั้นสงู ขอให้ปรับให้มีจ านวนชั่วโมงปฏิบัต ิ
  ๑.๓ หมวดที่ ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ขอให้ปรับ 
   คุณลักษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล  
   ให้เป็นรูปธรรม 
  ๑.๔ หมวดที่ ๕ ข้อ ๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ข้อ ๓.๑ บรรทัดที่ ๔-๕  
   ขอให้ตัดข้อความ “โดยมีอย่างน้อย ๑ เรื่องเป็นผู้แต่งชื่อแรก” ออก 
  ๑.๕ ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา ขอให้ปรับให้สอดคล้องต่อ 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องต่อรายวิชาในหลักสูตร โดยเขียนให้เป็น 
   รูปธรรม และเขียนในเชิงพฤติกรรม  
 ๒. เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้วจึงขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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และเชื่อมโยงให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่
มีรายได้สูง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๓-พ.ศ. ๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๒๗ ต่อ GDP โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) 
ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ และบุคลากรด้าน 
การวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน ๑๑ คน 
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน 
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ดังนั้นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศให้มีจ านวนเพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตรนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียม
ความพร้อม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการ
พัฒนาศักยภาพของสังคมชุมชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับหลักสูตรเดิมเป็น
หลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ใช้มาเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงได้ประชุมและออกแบบ
สอบถามความพึงพอใจของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากนั้นได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน คือ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุง 
แก้ไขเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๐ และน ามาวิพากย์ 
ร่วมกันกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านการประชุมในภาควิชาฟิสิกส์และน าเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 
วิทยาศาสตร์ โดยมีการปรับวัตถุประสงค์ เนื้อหาหลักสูตร ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับ 
สภาวะปัจจุบัน ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่ม/ปรับรหัส 
รายวิชา และก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๕๓ หน่วยกิต 
  วิชาเอกบังคับ     ๕ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๓ หน่วยกิต 
  วิชาเอกบังคับ     ๕ หน่วยกิต 
  วิชาเอกบังคับเลือก     ๙ หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)  
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันองัคารที่  
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ ปรัชญาของหลักสูตร ขอให้ปรับให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้แตกต่างกันระหว่าง 
   หลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ขอให้ตรวจสอบปีที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้ถูกต้อง 
  ๑.๔ หมวดที่ ๕ ข้อ ๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขอให้ปรับโดย 
   ให้ระบุเฉพาะเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
  ๑.๕ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ข้อ ๒.๒.๒ 
   ขอให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ “ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 
   เพ่ือเข้าสู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น” 
  ๑.๖ ผลการเรียนรู้ ขอให้ปรับให้แตกต่างกันระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทและ 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ๒. เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
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 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้วจึงขอเสนอหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ 
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ก่อให้เกิดความรู้ เทคนิควิธีการ ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ 
ที่ก้าวหน้าและทันสมัยขึ้น อีกทั้ง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ีและ
ระดับประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหรือไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จึงท าการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาเพ่ือให้การ
เรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นิสิตจะได้รับความรู้ วิธีการ และเทคนิคทางภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการท าวิจัย วางแผน และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ 
   โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
 แผน ข  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ   ๑๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
 งานค้นคว้าอิสระ     ๖ หน่วยกิต 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันองัคารที่  
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 

 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ ปรัชญาของหลักสูตร ขอให้ปรับให้ชัดเจน 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้แตกต่างกันระหว่าง 
   หลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
   ขอให้ตรวจสอบปีที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้ถูกต้อง 
  ๑.๔ หมวดที่ ๕ ข้อ ๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขอให้ปรับโดยให้ 
   ระบุเฉพาะเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
  ๑.๕ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ข้อ ๒.๒.๒ 
   ขอให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ “ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 
   เพ่ือเข้าสู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น” 
  ๑.๖ ผลการเรียนรู้ ขอให้ปรับให้แตกต่างกันระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทและ 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ๑.๗ ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้อง เช่น  
   หน้า ๔๑ ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง 
  ๑.๘ รายวิชา ขอให้ปรับเนื้อหาให้ลึกซึ้ง ไม่เน้นเฉพาะเฉพาะภูมิภาค แต่ให้เน้น 
   ในระดับโลก และให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ๒. เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้วจึงขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ มีการพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ รวมถึงเทคนิควิธีการและ
ความรู้ต่าง ๆ อีกท้ังจากสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกและของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การแข่งขันและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ขยายตัวออกไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมทั้งภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงและบ่อยคร้ังขึ้นอีกท้ังนโยบายเกี่ยวกับการ
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พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือไทยแลนด์ 
๔.๐ ดังนั้นการปรับปรงหลักสูตรนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรทางด้านภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยความรู้ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์นี้ สามารถน าไปประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ 
โดยนักวิชาการ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ จะมีความรู้ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่พร้อมส าหรับการท างาน 
ในสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
   โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ ๑.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ     ๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันองัคารที่  
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
   คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 

  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 

 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๓.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขอให้พิจารณา 
   ในระดับชาติ และระดับภูมิภาคด้วย  
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
   ให้แตกต่างกัน เมื่อปรับปรัชญาของหลักสูตรแล้ว ให้ปรับความส าคัญของ 
   หลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรด้วย 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้ชัดเจน  
  ๑.๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา ขอให้ตรวจสอบ 
   จ านวนรวมให้ถูกต้อง  และข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้ตรวจสอบ 
   งบประมาณให้ถูกต้อง 
  ๑.๕ หมวดที่ ๕ ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
   ขอให้ปรับให้ถูกต้อง เนื่องจากท่ีระบุมาเป็นการทวนสอบมาตรฐาน 
   ผลการเรียน ซึ่งกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตต้องทวนสอบ 
   ตามผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด  
  ๑.๖ ขอให้ปรับภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย ตรวจสอบการเว้นวรรค ตรวจสอบค าผิด  
   และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ ขอให้ตรวจสอบประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๘ ขอให้พิจารณาทบทวนเพิ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรม  
   และดนตรีไทย 
 ๒. เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้วจึงขอเสนอ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาเป็น
ระยะเวลา ๕ ปี หลักสูตรได้ครบรอบเวลาที่จะต้องปรับปรุงตามระเบียบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทางสาขาวิชาจึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบ
กับท้ังนี้ เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพของวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สถานภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 
คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันองัคารที่  
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 

  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 

 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขอให้พิจารณา 
   ในระดับชาติ และระดับภูมิภาคด้วย  
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  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
   ให้แตกต่างกัน เมื่อปรับปรัชญาของหลักสูตรแล้ว ให้ปรับความส าคัญของ 
   หลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรด้วย 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้ชัดเจน  
  ๑.๔ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
   ขอให้ปรับเป็น “เป็นไปตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย” 
  ๑.๕ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา ขอให้ตรวจสอบ 
   จ านวนรวมให้ถูกต้อง  และข้อ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ขอให้ตรวจสอบ 
   งบประมาณให้ถูกต้อง 
  ๑.๖ หมวดที่ ๕ ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
   ขอให้ปรับให้ถูกต้อง เนื่องจากท่ีระบุมาเป็นการทวนสอบมาตรฐาน 
   ผลการเรียน ซึ่งกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตต้องทวนสอบตาม 
   ผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด  
  ๑.๗ ขอให้ปรับภาษาให้อ่านเข้าใจง่าย ตรวจสอบการเว้นวรรค ตรวจสอบค าผิด  
   และปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๘ ขอให้ตรวจสอบประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน 
 ๒. เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้วจึงขอเสนอ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาเป็น
ระยะเวลา ๕ ปี หลักสูตรได้ครบรอบเวลาที่จะต้องปรับปรุงตามระเบียบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทางสาขาวิชาจึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมเติมศักยภาพของดุษฎีนิพนธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สถานภาพ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ และ 
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
   โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ ๒.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ     ๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓ หน่วยกิต 
 หมวดดุษฎีนิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 



- ๑๔ - 

 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันองัคารที่  
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 

  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 

 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๗ พิจารณาอนุมัติการเทียบชั่วโมงการสอน คณะแพทยศาสตร์ 
 

  ตามที่สภาวิชาการในการประชุมคร้ังพิเศษที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ได้พิจารณา เร่ือง พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ 
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  
เห็นควรให้คณะแพทยศาสตร์ใช้วิธีการเทียบชั่วโมงการสอนแล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาต่อไป” นั้น 
  คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอการเทียบชั่วโมงการสอน โดยได้แนบประกาศ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๗๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือขอพิจารณาอนุมัติเทียบชั่วโมงสอน ทั้งนี้ 
ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเทียบชั่วโมงการสอน คณะแพทยศาสตร์ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ มอบให้คณะแพทยศาสตร์ปรับแก้ประกาศฯ โดยให้ก าหนดหลักเกณฑ์และ 
 วิธีการคิดภาระงานสอนให้ชัดเจน และเทียบภาระงานให้เป็นหน่วยกิต ทั้งนี้ให้สอดคล้อง 
 กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์  
 พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย 
  



- ๑๕ - 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวปวีณา  มีประดิษฐ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
 

  นางสาวปวีณา  มีประดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๕๓๖-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
ความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Occupational Health)     ๒๕๔๗  Fudan University, P.R.  China 
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาล)      ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ Meepradit, P., Sunee, N. & Chantrasa, R. (2015). The application of NIOSH lifting 

equation to prevent musculoskeletal disorders risks. Journal of Biosciences and 
Medicines, 3(3), 39-44.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Infotrieve (http://www.Infotrieve.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
หนังสือ  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ ปวีณา มีประดิษฐ์. (๒๕๕๙). การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์โอ.เอส. พร้ินท์ติ้ง เฮ้าส์. (๑๔๒ หน้า) ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๒๓-๐๑๗-๐ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั้น เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งคร้ังนี้) 
  



- ๑๖ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวปวีณา  มีประดิษฐ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวปวีณา  มีประดิษฐ์ (เอกสารค าสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๗๑๐๓๐๕ การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ๑) 
แล้วเห็นว่า นางสาวปวีณา  มีประดิษฐ์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวปวีณา  มีประดิษฐ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
  ของ นางสาวปวีณา  มีประดิษฐ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
  ของ นางสาวปวีณา  มีประดิษฐ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางอุไรวรรณ  จิตเป็นธม คิม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
 

  นางอุไรวรรณ  จิตเป็นธม คิม ข้าราชการฯ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๐๓๑๑ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๕ เดือน 
    



- ๑๗ - 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
M.A. (Korean linguistics)   ๒๕๔๒  Chungnam National University 
    Republic of Korea 
B.A. (English)      ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (งานแปล)  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ Kim Dong Taek & Uriwan Jitpenthom Kim. (2013). ช่วงเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคปัจจุบันของ

ประเทศเกาหลี (อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม, แปล). Institute of East Asian Regional Studies, 
Sungkyunkwan University, Seoul, Republic of Korea: 312 page. ISBN: 979-11-
5531-026-7(93910)  

 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
นั้น เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่น้อย
กว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งคร้ังนี้) 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   

 

ต ารา  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม. (๒๕๕๗). ภาษาเกาหลี ๑. ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา. ๑๕๐ หน้า (อัดส าเนา)  
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั้น เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งคร้ังนี้) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอุไรวรรณ  จิตเป็นธม คิม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางอุไรวรรณ  จิตเป็นธม คิม (เอกสารค า
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๓๔๒๖๒ โครงสร้างภาษาเกาหลี) แล้วเห็นว่า นางอุไรวรรณ  จิตเป็น
ธม คิม เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัย
บูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอุไรวรรณ  จิตเป็นธม คิม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
  



- ๑๘ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ของ นางอุไรวรรณ  จิตเป็นธม คิม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ของ นางอุไรวรรณ  จิตเป็นธม คิม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ต าราไม่มีเลข ISBN จึงขอให้ตรวจสอบว่าต ารา 
  มีเลข ISBN หรือไม่  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายจเร  จรัสจรูญพงศ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเคมี 
 

  นายจเร  จรัสจรูญพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๑๓-๒๕๔๘ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคม ีโดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Organic Chemistry)   ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมี)      ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ Jaratjaroonphong, J., Krajangsri, S. & Reutrakul, V. (2012). Iodine-catalyzed, one-

pot, three-component aza-Friedel-Crafts reaction of electron-rich arenes with 
aldehyde/carbamate combinations. Tetrahedron Letters, 53, 2476-2479.  

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕   
 



- ๑๙ - 

เร่ืองที่ ๒ Jaratjaroonphong, J., Tuengpanya, S., Saeeng, R., Udompong, S. & Srisook, K. 
(2014). Green synthesis and anti-inflammatory studies of a series of 1,1-
bis(heteroaryl)alkane derivatives. European Journal of Medicinal Chemistry, 83, 
561-568.  

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

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

เร่ืองที่ ๓ Jaratjaroonphong, J., Tuengpanya, S. & Ruengsangtongkul, S. (2015). Bi(OTf)3-
Catalyzed One-Step Catalytic Synthesis of N-Boc or N-Cbz Protected α-Branched 
Amines. Journal of Organic Chemistry, 80, 559-567.  

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เร่ืองที่ ๔ Ruengsangtongkul, S., Taprasert, P., Sirion, U. & Jaratjaroonphong, J. (2016). Facile 
synthesis of nonsymmetrical heteroaryl-substituted triarylmethanes: Via the 
FeCl3·6H2O-catalyzed two-step Friedel-Crafts-type reaction. Organic & 
Biomolecular Chemistry, 14, 8493-8502.  

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายจเร  จรัสจรูญพงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคม ีโดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายจเร  จรัสจรูญพงศ์ (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๓๒๒๒ เคมีอินทรีย์ ๑) แล้วเห็นว่า นายจเร  จรัสจรูญพงศ์ เป็นผู้มีความ
ช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายจเร  จรัสจรูญพงศ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี ของ นายจเร  จรัสจรูญพงศ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๒๐ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี ของ นายจเร  จรัสจรูญพงศ ์โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
 

  นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๓๖-๒๕๕๔ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Biological Diversity and Ecology)   ๒๕๕๔ University of Gottingen,  Germany 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)    ๒๕๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.บ. (ชีววิทยา)       ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ Sukkharak, P. (2014). Studies on the genus Mastigolejeunea (Marchantiophyta: 

Lejeuneaceae): Mastigolejeunea gradsteinii Sukkharak sp. nov. Journal of 
Bryology, 36(1), 56-60.  

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เร่ืองที่ ๒ Sukkharak, P. & Robbert Gradstein, S. R. (2014). On the occurrence of 
asymmetrical underleaves associated with left-right symmetry in 
Mastigolejeunea, and the status of Mastigolejeunea undulata Gradst. & Grolle 
(Lejeuneaceae). Journal of Bryology, 36(2), 157-160.  

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
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เร่ืองที่ ๓ Sukkharak, P. & Gradstein, S. R. (2014). A taxonomic revision of the genus 
Mastigolejeunea (Marchantiophyta: Lejeuneaceae). Nova Hedwigia, 99 (3-4), 279-345.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge (http://wokinfo.com)) 
 ของสถาบัน ISI ประกาศ ก.พ.อ เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

เร่ืองที่ ๔ Sukkharak, P. & He, S. (2015). Schwetschkeopsis fabronia (Schwägr.) Broth. 
(Bryophyta: Fabroniaceae): A species new to Thailand. Telopea, 18, 371-374.  

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   
 

เร่ืองที่ ๕ Sukkharak, P. (2017). An additional variant of Jubula hutchinsiae subsp. Javanica 
(Marchantiophyta: Jubulaceae) in Thailand. Telopea, 20, 105-108.  

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ โดยวิธี
ปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์ (เอกสารค าสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๖๓๓๓ อนุกรมวิธานพืช) แล้วเห็นว่า นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์ เป็นผู้
มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวธิีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ของ นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๒๒ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ของ นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวิทวัส  แจ้งเอ่ียม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

  นายวิทวัส  แจ้งเอ่ียม พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๙๑-๒๕๕๐ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ชีวเคมี)    ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)   ๒๕๔๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ Jangiam, W., Tungjai, M. & Rithidech, K. N. (2015). Induction of chronic oxidative 

stress, chronic inflammation and aberrant patterns of DNA methylation in the 
liver of titanium-exposed CBA/CaJ mice. International Journal of Radiation 
Biology, 91(5), 389-398.  

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เร่ืองที่ ๒ Rithidech, K. N., Jangiam, W., Tungjai, M., Gordon, C., Honikel, L. & Whorton, E. B. 
(2016). Induction of chronic inflammation and altered levels of DNA 
hydroxymethylation in somatic and germinal tissues of CBA/CaJ mice exposed to 
48Ti ions. Frontiers in Oncology, 6(1), 1-11.  

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
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เร่ืองที่ ๓ Rithidech, K. N., Honikel, L., Reungpathanaphong, P., Tungjai, M., Jangiam, W., 
Whorton, E. B. (2015). Late-occurring chromosome aberrations and global DNA 
methylation in hematopoietic stem/progenitor cells of CBA/CaJ mice exposed to 
silicon (28Si) ions. Mutation Research - Fundamental and Molecular 
Mechanisms of Mutagenesis, 781, 22-31.  

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๕   
หมายเหตุ ผลงานชิ้นนี้อยู่ในแผนงานวิจัย ชุดโครงการ Reserch Program เดียวกับผลงานเร่ืองที่ ๔ ซ่ึง 
 ได้รับทุนจาก NASA (งบประมาณ $1,320,000) ชื่อแผนงาน “In vivo genetic/epigenetic  
 damage and repair in stem/progenitor cells after exposure to space radiation”  
 โดยทั้งสองชิ้นงานรวมร้อยละการมีส่วนร่วมในการวิจัยแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐% 
 

เร่ืองที่ ๔ Rithidech, K. N., Tungjai, M., Jangiam, W., Honikel, L., Gordon, C., Lai, X. & 
Witzmann, F. (2015). Proteomic profiling of hematopoietic stem/progenitor cells 
after a whole body exposure of BBA/CaJ mice to titanium (48Ti) ions. 
Proteomes, 3(3), 132-159.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Pubmed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)) 

 ประกาศ ก.พ.อ เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๕   
หมายเหตุ ผลงานชิ้นนี้อยู่ในแผนงานวิจัย ชุดโครงการ Reserch Program เดียวกับผลงานเร่ืองที่ ๓ ซ่ึง 
 ได้รับทุนจาก NASA (งบประมาณ $1,320,000) ชื่อแผนงาน “In vivo genetic/epigenetic  
 damage and repair in stem/progenitor cells after exposure to space radiation”  
 โดยทั้งสองชิ้นงานรวมร้อยละการมีส่วนร่วมในการวิจัยแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐% 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวิทวัส  แจ้งเอ่ียมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็น
ว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายวิทวัส  แจ้งเอ่ียม (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๒๓๐๕ ชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม) แล้วเห็นว่า นายวิทวัส  แจ้งเอี่ยม  
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวิทวัส  แจ้งเอ่ียม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นายวิทวัส  แจ้งเอ่ียม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นายวิทวัส  แจ้งเอ่ียม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสิทธิภัสร์  เอื้ออภิวัชร์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

  นายสิทธิภัสร์  เอ้ืออภิวัชร์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๖๐-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวธิีปกติ  แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Civil Engineering)   ๒๕๕๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)   ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ Eua-apiwatch, S. & Yimsiri, S. (2016). Investigation of average optical density and 

degree of liquids saturation in sand by image analysis method. KKU Engineering 
Journal, 43(S1), 147-151.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
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เร่ืองที่ ๒ Eua-apiwatch, S., Tantirapan, A. & Yimsiri, S. (2016). Comparison of pile capacity 
predicted from pile driving formula and static pile load test for Rayong, 
Thailand. In Proceedings of the 9thASEAN Civil Engineering Conference (ACEC) 
2016 (pp. 206-211). Bandar Seri Begawan, Brunei Durussalam: Universiti Teknologi 
Brunei.  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

เร่ืองที่ ๓ Eua-apiwatch, S. & Likitlersuang, S. (2016). Structural inspection of the oldest 
railway tunnels in Thailand. In Proceedings of the Twenty-Ninth KKHTCNN 
Symposium on Civil Engineering. Hong kong, China.  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสิทธิภัสร์  เอ้ืออภิวัชร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวธิีปกติ 
แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายสิทธิภัสร์  เอ้ืออภิวัชร์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๕๔๖๓ วิศวกรรมฐานราก) แล้วเห็นว่า นายสิทธิภัสร์  
เอ้ืออภิวัชร์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัย
บูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสิทธิภัสร์  เอ้ืออภิวัชร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ นายสิทธิภัสร์  เอ้ืออภิวัชร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ นายสิทธิภัสร์  เอ้ืออภิวัชร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวภูมรินทร์  ภิรมย์เลิศอมร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาภาษาจีน 
 

  นางสาวภูมรินทร์  ภิรมย์เลิศอมร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๓-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน โดยวิธีปกติ แบบที่ 
๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๙ ปี ๗ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Chinese Character)   ๒๕๕๒  Beijing Normal University,  China 
M.A. (Chainese Philology)   ๒๕๔๙  Beijing Langguage University,  China 
ค.บ. (ภาษาจีน)    ๒๕๔๑  สถาบันราชภัฎเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร. (๒๕๕๗). ข้อผิดพลาดในการเขียนตัวอักษรจีนของนิสิตวิชาเอก

ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ใน การประชุมทางวิชาการ
จีนศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (หน้า ๑๐๘-๑๑๙). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

ต ารา  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร. (๒๕๕๙). วิวัฒนาการอักษรจีน. ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั้น เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งคร้ังนี้) 

 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวภูมรินทร์  ภิรมย์เลิศอมร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน โดยวิธี
ปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นางสาวภูมรินทร์  ภิรมย์เลิศอมร (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๓๕๔๘๕ ประวัติศาสตร์จีน) แล้วเห็นว่า  
นางสาวภูมรินทร์  ภิรมย์เลิศอมร เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
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 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวภูมรินทร์  ภิรมย์เลิศอมร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาจีน ของ นางสาวภูมรินทร์  ภิรมย์เลิศอมร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาจีน ของ นางสาวภูมรินทร์  ภิรมย์เลิศอมร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ผลงานวิจัยเร่ืองที่ ๑ มี Peer Review หรือไม่ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาสรีรวิทยา 
 

  นายปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๘๗๐ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)   ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)   ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด)   ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ Prasertsri, P., Boonla, O., Phoemsapthawee, J. & Leelayuwat, N. (2017). Arm swing 

exercise improves exercise capacity and oxygen consumption in overweight and 
normal weight sedentary young adults. Journal of Exercise Physiology Online, 
20(1), 111-124. 
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 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

เร่ืองที่ ๒ Prasertsri, P., Boonla, O., Phoemsapthawee, J. & Leelayuwat, N. (2017). 
Comparative effects of arm swing and leg cycling exercise on exercise capacity 
and cardiac autonomic activity of sedentary young adults. Journal of Exercise 
Physiology Online, 20(3), 53-65. 

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

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา โดยวิธี
ปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นายปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๘๐๒๑๙ สรีรวิทยาของมนุษย์ ๖๘๐๒๑๓ พยาธิสรีรวิทยาส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) แล้วเห็นว่า นายปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพ
อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสรีรวิทยา ของ นายปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสรีรวิทยา ของ นายปิยะพงษ์  ประเสริฐศรี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๒๙ - 

  ๔.๑.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายคุณาวุฒิ  วรรณจักร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
 

  นายคุณาวุฒิ  วรรณจักร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๙๖๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
        และการกีฬา)   ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.ม. (กายภาพบ าบัด)   ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด)   ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ Vannajak, K. & Vannajak, T. P. (2015). The immediate effect of neck muscles 

stretching compared with thoracic manipulation on alteration of pain and range 
of motion of the neck. In Proceedings of Burapha University International 
Conference 2015 (pp. 438-445). Chonburi: Burapha University. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐  
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ คุณาวุฒิ วรรณจักร. (๒๕๕๙). กายภาพบ าบัดในโรคหนังแข็ง. ศรีนครินทร์เวชสาร, ๓๑(๖), 

๔๒๘-๔๔๑. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายคุณาวุฒิ  วรรณจักร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นายคุณาวุฒิ  วรรณจักร (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๘๓๒๔๓ การบ าบัดด้วยการขยับ ดัด และดึง) แล้วเห็นว่า  
นายคุณาวุฒิ  วรรณจักร เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 



- ๓๐ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายคุณาวุฒิ  วรรณจักร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชากายภาพบ าบัด ของ นายคุณาวุฒิ  วรรณจักร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชากายภาพบ าบัด ของ นายคุณาวุฒิ  วรรณจักร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  ๔.๑.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายไพบูลย์  พงษ์แสงพันธ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

  นายไพบูลย์  พงษ์แสงพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๘-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)   ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)   ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
วท.บ. (สุขศึกษา)      ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ และยุวดี รอดจากภัย. (๒๕๕๗). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา,  
 ๙(๒), ๑๓-๒๐. 



- ๓๑ - 

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

เร่ืองที่ ๒ รัชนีพรรณ วังสาร และไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์. (๒๕๕๘). บทบาทของสมาชิกในครอบครัวต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ “บทบาทของประชาชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” (หน้า ๓๐๕-
๓๑๖). กรุงเทพฯ: สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เร่ืองที่ ๓ พรรณธิภา ศรีชนะ และไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์. (๒๕๕๘). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนของ
ผู้สูงอายุ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 
๑๗ “บทบาทของประชาชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” (หน้า ๓๔๒-๓๕๑). 
กรุงเทพฯ: สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เร่ืองที่ ๔ รุ่งทิวาห์ สุขารมย์ และไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์. (๒๕๕๘). การดูแลตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. ใน การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ “บทบาทของ
ประชาชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” (หน้า ๓๗๓-๓๘๕). กรุงเทพฯ: สมาคมวิชาชีพ
สุขศึกษา. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เร่ืองที่ ๑ ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ และอนัฐฌา ปิ่นแก้ว. (๒๕๕๘). ความส าคัญของเครือข่ายเก้ือหนุน

ผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๐(๒), ๑๐๙-๑๑๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายไพบูลย์  พงษ์แสงพันธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธี
ปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นายไพบูลย์  พงษแ์สงพันธ์ (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๗๓๐๓๑๑ สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) แล้วเห็นว่า นายไพบูลย์  
พงษ์แสงพันธ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
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 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายไพบูลย์  พงษ์แสงพันธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของ นายไพบูลย์  พงษ์แสงพันธ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ของ นายไพบูลย์  พงษ์แสงพันธ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ พิจารณาเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ 
  ๔.๒.๑ พิจารณายกเลิกหลักเกณฑ์คุณสมบัติอายุของอาจารย์พิเศษในการขอ 
   ต าแหน่งทางวิชาการ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง 
   วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ด้วย รองศาสตราจารย์พิเศษประทีป  ทับอัตตานนท์  อาจารย์พิเศษ  
สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยปัจจุบันเป็นข้าราชการ 
ตุลาการ ต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทรณ์ ได้ท าเร่ืองถึงมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือเสนอขอให้
มหาวิทยาลัยบูรพาแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในคุณสมบัติทั่วไปของผู้จะขอต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์พิเศษ ที่อายุเกิน ๖๐ ปี 
เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษา ตามมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้นจึงขอให้มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ในข้อ ๑๓.๒.๑  ความว่า “มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ โดยนับตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันที่สภามหาวิทยาลัย 
รับเร่ืองตามข้อ ๔๑” และอ้างถึงประกาศอื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนดอายุของผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์พิเศษ ดังนี้ 
 ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ 
ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่เก่ียวข้อง 
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 ๓. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคคลกรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวธิีการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณายกเลิกหลักเกณฑ์คุณสมบัติอายุของอาจารย์พิเศษในการขอต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ  

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์คุณสมบัติอายุของอาจารย์พิเศษ 
 ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ 
 คณาจารย์ประจ า เมื่ออายุเกิน ๖๐ ปีแล้ว ก็ไม่สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
 
 ๔.๓ การขอยกเลิกหลักสูตรและการของดรับนิสิต 
  ๔.๓.๑ การขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ คณะวิทยาการสารสนเทศได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตร  
คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่มีนิสิตคงค้าง 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที ่ 
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟแวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้ปรับเป็น “ขอปิดหลักสูตร” 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๓.๒ การขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการของดรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ คณะพยาบาลศาสตร์ได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตร คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิต 
ทีย่ังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๓๙ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่
เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที ่ 
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ โดยให้คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าที่ประชุม 
 สภาวิชาการอีกคร้ัง โดยให้ปรับหลักสูตร เป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 ๔.๔ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
  ๔.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  
   วิทยาเขตจันทบุรี 
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก ๑ 
  ๑. มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านเทคโนโลยีทางทะเล โดยสามารถ 
น าไปใช้ในการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในสถาบันวิจัย  
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เน้นให้สามารถประยุกต์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการด้านเทคโนโลยี 
ทางทะเล และมีทักษะและความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล  
เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



- ๓๕ - 

  แผน ก แบบ ก ๒ 
  ๑. มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านเทคโนโลยีทางทะเล โดยสามารถ 
น าไปใช้ในการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในสถาบันวิจัย  
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เน้นให้สามารถประยุกต์ความรู้ในการจัดการด้านเทคโนโลยีทางทะเล 
  ๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
  ๔. มีทักษะและความสามารถในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือ
ตอบสนองเป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๓๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๘  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตจันทบุรี และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



- ๓๖ - 

  ๑.๑ ขอให้ปรับปีหลักสูตรเป็น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑ รหัสและชื่อหลักสูตร เนื่องจากยังไม่มีรหัส ๑๔ หลัก 
   จึงให้ตัดรหัสออกก่อน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ขอให้ตรวจสอบค าว่า “ที”่ เนื่องจากมีค าว่า “ที่” ซ้ าซ้อนหลายแห่ง 
  ๑.๔ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๑ และ แบบ ก ๒ 
   น่าจะมีวัตถุประสงค์หลักเหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์เฉพาะให้ต่างกัน 
   โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้เขียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน 
  ๑.๕ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า ไม่มีปัญหานิสิตแรกเข้า  
   แต่มีวิชาปรับพ้ืนฐานของนิสิตที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก ๑ ซึ่งนิสิต 
   อาจมีปัญหาในเร่ืองการท าวิจัย 
  ๑.๖ หมวดที่ ๓ ข้อ ๔ องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
   (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา) มีหรือไม่ 
  ๑.๗ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ 
   คณาจารย์ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทีสู่งขึ้น 
  ๑.๘ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตาม
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หากเป็น Abstract ใช้ไม่ได้ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยี 
   ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก  
   แบบ ก ๑ จ านวน ๕ คน และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน 
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๕ คน 

และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๘  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิด 
รับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 



- ๓๗ - 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑  
 จ านวน ๕ คน และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน 
 
มติ ที่ประชุมมี ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยให้ปรับปีเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้รับนิสิต 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  
  แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๕ คน และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ของความ
เป็นมนุษย์ และมีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกบัสุขภาพ บูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติการพยาบาล ตามขอบเขตของ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ 
 ๔. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 ๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  
 ๖. มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนสามารถท างานเป็นทีม 
 ๗. แสดงออกถึงภาวะผู้น าทางการพยาบาล มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการ
พยาบาลและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
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  หมวดวิชาเฉพาะ   ๘๖ หน่วยกิต 
     ๑.) หมวดพื้นฐานวิชาชีพ ๑๘ หน่วยกิต 
     ๒.) หมวดวิชาชีพ ๖๘ หน่วยกิต 
     ๒.๑) รายวิชาทฤษฎี ๓๒ หน่วยกิต 
     ๒.๒) รายวิชาปฏิบัติ ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๒๐๖๒ ลงวันที่  
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑ ขอให้ปรับแก้ข้อความ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
   เป็น “ประชาคมอาเซียน” และ ให้เลือกระหว่าง “ในปี” หรือ “พ.ศ.”  
   อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ๑.๒ หมวดที่ ๒ ข้อ ๑ ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้กระชับ ปรับความส าคัญของหลักสูตร 
   ให้ชัดเจน และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบางข้อให้สรุปรวมกัน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า มีข้อจ ากัดในการเขียนเชิงวิชาการ 
   มีอะไรบ้าง ให้ระบุให้ชัดเจน  
  ๑.๔ หมวดที่ ๓ รายวิชา กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร หมายเหตุ * มีหลายที่ 
   ท าให้สื่อความหมายไม่ชัดเจน   
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  ๑.๕ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ 
   คณาจารย์ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๖ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลงานทางวิชาการของอาจารย์มีแต่ผลงาน 
   ภาษาไทย ขอให้พัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้มีผลงาน 
   ภาษาอังกฤษด้วย 
 ๒. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และส่งให้สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๐ คน 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนสิติที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๒๐๖๒ ลงวันที่  
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๐ คน 
 
มติ ที่ประชุมมี ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๐ คน 
 ๒. เมื่อสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วให้เสนอการขอเปิดรับนิสิตฯ 
  ต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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  ๔.๔.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 

   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

   วิทยาเขตสระแก้ว 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร ที่มีความรู้และ
ความสามารถ โดยท างานในต าแหน่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้  โดยร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น 
 ๒. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  ๒) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ที่มีคุณค่า และคุณภาพ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  
  ๓) มีทักษะทางปัญญาที่สามารถน าความรู้ในศาสตร์ด้านพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ไปประยุกต์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมขีด
สมรรถนะในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ๔) มีความเป็นผู้น า และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  ๕) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๙๔ หน่วยกิต 
  ๑)  วิชาแกน ๓๑ หน่วยกิต 
  ๒)  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  ๖๓ หน่วยกิต 
   ๒.๑) วิชาเอกบังคับ ๔๕ หน่วยกิต 
   ๒.๒) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  



- ๔๑ - 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  วิทยาเขตสระแก้ว และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) โดยขอให้ปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 
   ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑๑ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา 
   พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรให้เพ่ิมเนื้อหาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรขอให้เขียนให้ชัดเจน 
  ๑.๔ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ 
   คณาจารย์ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๕ ขอให้เพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ ด้านทักษะพิสัย เนื่องจากมีวิชาสหกิจศึกษา 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๖ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน 
 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 

การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๕ คน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๕.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาใกล้เคียงกัน 
ประกอบกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี พร้อมด้วยสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จึงใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
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และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม เข้าด้วยกัน โดยมีการออกแบบ 
รายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่คาดหวังซึ่งได้จากการส ารวจกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรดังกล่าว 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์     ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมคร้ังถัดไป 
 
  ๔.๕.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ก าหนดให้ต้องมี 
การปรับปรุงหลักสูตรทุกๆรอบระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี  



- ๔๔ - 

  ๒. เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๓. เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาและสภาพแวดล้อมทางการบริหาร 
ในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และมีความเป็นพลวัต  
  ๔. เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาบังคับ ๑๘   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์      ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาบังคับ ๑๘   หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๑๒ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์        ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
  



- ๔๕ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ให้มีวัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์รอง 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการของ นายทินพันธุ์ นาคะตะ ต าแหน่ง 
   ทางวิชาการผิด และเมื่อตรวจสอบผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ๕ ปี พบว่า  
   มี ๑ เร่ือง ที่ไม่ใช่ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี ท าให้ผลงานทางวิชาการไม่ครบ ๓ ชิ้น 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
   บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  
   สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก โดยมี
เหตุผลในการปรับปรุง คือ เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน เปิดสอนมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องต่อประกาศดังกล่าว 
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องต่อเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา ๕ ปี รวมทั้ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดให้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
เป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ซึ่งสาขาวิชาเวชระเบียนไม่ได้เป็นสาขาย่อยตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ นี้ ประกอบกับภาควิชาเวชระเบียน ได้ศึกษา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เวชระเบียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามการรับรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาและหัวหน้างาน และน าข้อเสนอแนะ
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตมาพิจารณาด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
   ๑.) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ๑๒   หน่วยกิต 
   ๒.) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต  ๔  หน่วยกิต  



- ๔๖ - 

   ๓.) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบ  ๗  หน่วยกิต 
    ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      
   ๔.) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   ๔  หน่วยกิต 
   ๕.) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๓ หน่วยกิต 

   ๑.) หมวดพื้นฐานวิชาชีพ ๓๙ หน่วยกิต 
     ๑.๑) กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ ๑๘ หน่วยกิต 
      คณิตศาสตร์  
     ๑.๒) กลุ่มวิชาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ๒๑ หน่วยกิต 

   ๒) หมวดวิชาชีพเวชระเบียน ๖๔ หน่วยกิต 
     ๒.๑) กลุ่มวิชาด้านเวชระเบียน   ๙ หน่วยกิต 
     ๒.๒) กลุ่มวิชาด้านรหัสทางการแพทย์  ๑๒  หน่วยกิต 
     ๒.๓) กลุ่มวิชาด้านสถิติและการจัดการ   ๙  หน่วยกิต 
      ข้อมูลสุขภาพ    
     ๒.๔) กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒ หน่วยกิต 
      และการสื่อสาร  
     ๒.๕) กลุ่มวิชาวิจัยและโครงงานพัฒนา   ๗ หน่วยกิต 
      ด้านเวชระเบียน 
     ๒.๖) กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์ ๑๕ หน่วยกิต 
     วิชาชีพ   
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
  สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
  



- ๔๗ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
  สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด 
  ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)  
  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ปรับปีหลักสูตรเป็น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๑.๕.๒ ประเภทของหลักสูตร ขอให้พิจารณาทบทวน  
   ระหว่างหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หรือ ทางวิชาชีพ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๑ ปรัชญาของหลักสูตร เน้นทางด้านใด ผลิตนักปฏิบัติ หรือ 
   นักวิชาการเวชระเบียน 
  ๑.๔ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   โดยเนื้อหาที่เก่ียวกับเวชระเบียนให้ระบุให้ชัดเจนและจัดให้เป็นระบบ 
  ๑.๕ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ข้อ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ 
   คณาจารย์ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๖ ขอให้ระบุหมายเลขหน้าในเล่มหลักสูตรให้ครบถ้วน 
  ๑.๗ การเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ขอให้เขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา  
   ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมก าหนดการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เป็น วันอาทิตย์ที่  
  ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
       
             
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


