
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  

วันอังคารที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙  อาคาร ภปร.  มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล  กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๔. รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ  กรรมการ 
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๑๑. ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๑๒. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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๑๕.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

๑๖.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง     
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ     
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ๖.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง    
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 

 
ผู้เข้าชี้แจง 

๑. ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. ดร.คนึงนิจ กุโบลา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๓. ดร.สุนิสา ริมเจริญ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๔. อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๕. นางสาวริช จันทร์ประเสริฐ กองการเจ้าหน้าที่ 

 ๖. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
๑.๒ แนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการให้ 
 ความเห็นชอบเงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการโครงการจัดท าท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการแห่งชาติ (http://www.nap.mua.go.th) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
แห่งชาติโดยออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน
ปัจจุบัน และผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการในอนาคตในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการด ารงต าแหน่งทางวิชาการแก่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะศูนย์กลางข้อมูลแห่งชาติ (National Reference) โดยสามารถสืบค้น
ระบบฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (High Efficiency) นั้น 
 เนื่องจากในการแจ้งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก .พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๐  และการขอความเห็นชอบเงินประจ าต าแหน่งดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องน าส่งแบบค าขอรับการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  มาประกอบการพิจารณา  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
รับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการให้ความเห็นชอบเงินประจ าต าแหน่งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีประสงค์ท่ีจะเสนอให้ ก .พ.อ. 
รับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการให้ความเห็นชอบเงินประจ าต าแหน่ง ปรับปรุงรายชื่อ 
และข้อมูลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเข้าสู่ท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ  แจ้งการ
รับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและให้ความเห็นชอบเงินประจ าต าแหน่ง พร้อมแนบไฟล์
ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ 
(http://www.nap.mua.go.th) และจัดส่งแบบสรุปทะเบียนต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และแบบค าขอ
ขึ้นทะเบียนเงินประจ าต าแหน่ง (ทบ. ๑ และ ทบ. ๕)  โดยไม่ต้องน าส่งเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

http://www.nap.mua.go.th/
http://www.nap.mua.go.th/


-๔- 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) และส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอีกต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๓ แนวปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 
 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการโครงการจัดท าท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการแห่งชาติ (http://www.nap.mua.go.th) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
แห่งชาติโดยออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน  
และผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการในอนาคตในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
ด้านการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งและและการด ารงต าแหน่งทางวิชาการแก่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะศูนย์กลางข้อมูลแห่งชาติ (National Reference) โดยสามารถสืบค้น 
ระบบฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (High Efficiency) นั้น 
 เนื่องจากในการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องน าส่งแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาประกอบการพิจารณากลั่นกรอง  
การเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งด้วย ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้ 
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงรายช่ือข้อมูลผู้ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ เข้าสู่ท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ พร้อมแนบไฟล์ 
ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ 
(http://www.nap.mua.go.th) โดยไม่ต้องน าส่งเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่  
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ และส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ  
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอีกต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

http://www.nap.mua.go.th/
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-๕- 
๑.๔ แนวปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด าเนินการโครงการจัดท าท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการแห่งชาติ (http://www.nap.mua.go.th) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
แห่งชาติโดยออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน  
และผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการในอนาคตในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
ด้านการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งและและการด ารงต าแหน่งทางวิชาการแก่ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะศูนย์กลางข้อมูลแห่งชาติ (National Reference) โดยสามารถสืบค้น 
ระบบฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (High Efficiency) นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงรายช่ือข้อมูลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ เข้าสู่ท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ พร้อมแนบไฟล์ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (http://www.nap.mua.go.th)  
โดยไม่ต้องน าส่งเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม  
และจรรยาบรรณทางวิชาการแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอีกต่อไป  
ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๕ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย)  ได้แจ้งให้ 

ที่ประชุมทราบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
 ๑. ระดับสถาบัน 
  ๑.๑ คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้  เท่ากับ  ๔.๓๘  อยู่ในระดับดี   
  ๑.๒ คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น)  เท่ากับ ๔.๔๕  อยู่ในระดับดี   
 ๒. ระดับคณะ   
  ๒.๑ คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้  อยู่ในระดับดีมาก จ านวน ๓ คณะ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๗๖ 
   ๒.๑.๒ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๗๓ 
   ๒.๑.๓ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๗๐ 

http://www.nap.mua.go.th/
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-๖- 
 

  ๒.๒ คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้  (๒๐ ประเด็น)  อยู่ในระดับดีมาก  
   จ านวน ๕ คณะ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๘๒ 
   ๒.๒.๒ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๗๒ 
   ๒.๒.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๖๙ 
   ๒.๒.๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๕๗ 
   ๒.๒.๕ คณะวิทยาศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๕๕ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
 
    ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  
เมื่อวนัอังคารที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 -  ไม่มี - 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
        หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 



-๗- 
 ๑.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ที่เปิดสอนในหลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ  
ระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๒. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  
มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตลอดจนมีทักษะด้านการวิจัยที่สามารถพัฒนา
ต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและความก้าวหน้าทางวิชาการ  
 ๓. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 โครงสร้างหลักสูตร  
  แผน ก แบบ ก ๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ      ๙  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับท่ัวไป  ๓  หน่วยกิต 
    - วิชาแกนบังคับ  ๖  หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์    ๑๕  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
 



-๘- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้  
  ๑.๑  หน้า ๗  ปรับระบบการจัดการศึกษา เป็น “ระบบทวิภาค เป็นไปตาม 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 
  ๑.๒ หน้า ๗  ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ๑.๓ หน้า ๙  การเทียบโอนหน่วยกิต ให้ตัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ออก 
  ๑.๔  หน้า ๑๓  วิชา ๕๗๔๖๘๑  วิชา  ๕๗๔๖๘๒  วิชา ๕๗๔๖๘๓ และวิชา ๕๗๔๖๘๔  
   แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก “Special Topic” เป็น “Special Topics”  
   และปรับให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๕ หน้า ๒๓  ให้ปรับกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตของการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
   ข้อ ๑ ด้านบุคลิกภาพให้ชัดเจน 
  ๑.๖ หน้า ๔๗  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ ให้แก้ไข 
   ค าว่า “Proceeding” เป็น “Proceedings”  และปรับให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๗ ตรวจสอบรูปแบบการเขียนและปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ให้สอดคล้องกัน  
  ๑.๘ พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตในรายวิชาที่ต้องมีปฎิบัติการ 
   ๑.๙ ให้พิจารณาทบทวน Curriculum Mapping ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  

   ๔.๑.๑.๒  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๒๕ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
 
 



-๙- 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ แผน ก แบบ ก ๒  
จ านวนประมาณ ๒๕ คน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความสามารถเก่ียวกับการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 ๒.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความสามารถในด้านกระบวนการและเทคโนโลยีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์อย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 
 ๓.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ใหมก่่อให้เกิด 
การตอ่ยอด และมีการแบ่งปัน ภายใต้กรอบสังคมวัฒนธรรม 
 ๔.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถผลิตซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน โดยมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม 
 ๕.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ๖.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถ
ท างานเปน็ทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 โครงสร้างหลักสูตร  
  แผน ก แบบ ก ๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๓๖ หน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
   - วิชาแกน      ๖  หน่วยกิต 
   - วิชาเฉพาะ      ๖  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์    ๑๘  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 



-๑๐- 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว  

กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
  (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้ปรับ “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ. ๒๕๕๒” เป็น “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
   ระดับบัณฑิตศึกษา”  และให้ปรับให้สอดคล้องกันทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑.๒ หน้า ๑๐  ให้พิจารณารายวิชาที่อาจศึกษาเพ่ิมเติม โดยควรระบุไว้ในเล่มหลักสูตร 
  ๑.๓ หน้า ๓๒  ข้อ ๑ กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้ปรับเป็น  
   “ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  
   ๑.๔ ให้พิจารณาทบทวน Curriculum Mapping  
   ๑.๕ มคอ. ๐๔  หน้า ๑ ข้อ ๒ ให้ปรับแก้อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) เป็น “วท.ม.” 
   ๑.๖ มคอ. ๐๔  หน้า ๒ ข้อ ๗.๒  ภาษาท่ีใช้ ให้ปรับแก้เป็น “หลักสูตรจัดการศึกษา 
    เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา”  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
  

   ๔.๑.๑.๔  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
        สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     
 คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๕ คน 



-๑๑- 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท การขอเปิดรับนิสิต 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
แผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๕ คน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๕  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๕ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
แบบ ๒.๑ จ านวนประมาณ ๕ คน 
 



-๑๒- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวอุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี 
 
 ด้วย  นางสาวอุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๓๒๗-๒๕๔๘  สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี     เมื่อวันที่  ๑๘   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๐   
      อายุการปฏิบัติงาน  ๔ ปี  ๗  เดือน 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Chemical Engineering) ๒๕๔๗  The University of Birmingham, ประเทศอังกฤษ 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)  ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประเทศไทย 
 วท.บ.  (เคมีอุตสาหกรรม)  ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๗  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ อุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์ และปริญญา  จินดาประเสริฐ. ๒๕๕๑. การเปรียบเทียบคุณสมบัติ 
    ของจีโอไพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน.  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ๓๑ (๒).  
    เดือนเมษายน-มิถุนายน  ๒๕๕๑. ๓๗๑-๓๘๑. 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕  
 

 เรื่องท่ี  ๒ วิเชียร  ชาลี และอุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์. ๒๕๕๒.  การศึกษาสมบัติความคงทนของวัสดุ 
    จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าก้นถ่าน.  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ๑๔ (๑).  เดือนมกราคม- 
    มิถุนายน  ๒๕๕๒. ๔๗-๕๕. 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐  



-๑๓- 
 

 เรื่องท่ี  ๓ Prinya Chindaprasirt, Chai Jaturapitakkul & Ubolluk Rattanasak. 2009.  
    Influence of finesses of rice husk ash and additives on the properties  
    of lightweight aggregate.  Fuel 88(1), 158-162. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕  
 

 เรื่องท่ี  ๔ Prinya Chindaprasirt,  Chai Jaturapitakkul, Wichian Chalee & Ubolluk  
    Rattanasak.  2009. Comparative study on the characteristics of fly ash and  
    bottom ash geopolymers. Waste Managemen,t 29 (2), 539-543. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 
  

 เรื่องท่ี  ๕ Ubolluk  Rattanasak & Prinya Chindaprasirt. 2009. Influence of NaOH  
    solution on the synthesis of fly ash geopolymer.  Minerals Engineering,  
    22 (12), 1073-1078. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕  
 

 เรื่องท่ี  ๖ Prinya Chindaprasirt & Ubolluk  Rattanasak. 2010. Utilization of blended  
    fluidized bed combustion (FBC) ash and pulverized coal combustion (PCC)  
    fly ash in geopolymer. Waste Management. 30 (4), 667-672. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕  
 

 เรื่องท่ี  ๗ Ubolluk  Rattanasak,  Prinya Chindaprasirt & Prasert Suwanvitaya. 2010. 
    Development of high volume rice husk ash alumino silicate composites,  
    International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 17 (5),  
    654-659. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐  
 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ อุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์  และปริญญา  จินดาประเสริฐ. ๒๕๕๒. เก้าแกลบในงานคอนกรีต.   
    ส านักพิมพ์ไซน์ แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง. จ านวน  ๑๓๐  หน้า,  ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๒๓๕-๕๙๑-๓   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕ 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวอุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 



-๑๔- 
 

หมายเหตุ     สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้มีมติแจ้งผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ของ นางสาวอุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์   
ว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการทางวินัย
ต่อไป  แต่ไม่ห้ามการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาห้าปี  (ตามหนังสือส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ที่ ศธ ๖๖๐๑/๕๓๙  ลงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาเคมี  ของ  นางสาวอุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเงื่อนไขเวลาในการพิจารณาเอกสารค าสอนให้ถูกต้อง 
  เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ.  
 ๒.  เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาเคมี  ของ  นางสาวอุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์ 

  

   ๔.๑.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวศิริลักษณ์  บัตรประโคน   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย 
 
 ด้วย  นางสาวศิริลักษณ์  บัตรประโคน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง  ๒๔-๒๕๕๓  สังกัดภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘   
      อายุการปฏิบัติงาน  ๖  ปี  ๑  เดือน 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 กศ.ม.  (ภาษาไทย)  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
 ศษ.บ.  (ภาษาไทย)  ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย  

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



-๑๕- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ศิริลักษณ์  บัตรประโคน.  (๒๕๕๒).  การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและการปลูกฝัง 
    คุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง  พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙.  
    วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา,  
    ๑๗ (๒๘), (กรกฎาคม-ธันวาคม). 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ศิริลักษณ์  บัตรประโคน.  (๒๕๕๔).  นิราศจักรวาล :  ทรรศนะและขนบนิยมในกวี 
    นิพนธ์ไทยร่วมสมัย.  วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ๓๖ (๑), (มกราคม-มีนาคม). 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ  

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์  
เผยแพร่)  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒ ศิริลักษณ์  บัตรประโคน.  (๒๕๕๓).  ภาพชีวิตพ้ืนบ้านในสารคดีส าหรับเยาวชนรางวัล 
    แว่นแก้ว.    วารสารวชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา,  
    ๑๘ (๓๐), (กรกฎาคม-ธันวาคม). 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวศิริลักษณ์  บัตรประโคน  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
 
 

 



-๑๖- 
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

  สาขาวิชาภาษาไทย  ของ  นางสาวศิริลักษณ์  บัตรประโคน   

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

  สาขาวิชาภาษาไทย  ของ  นางสาวศิริลักษณ์  บัตรประโคน   

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายคฑาวุธ   ภาชนะ   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี 
 
 ด้วย  นายคฑาวุธ   ภาชนะ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง  

๔๕๙-๒๕๕๑   สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
      อายุการปฏิบัติงาน  ๑๔  ปี  ๗  เดือน 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Geochimie  ๒๕๔๗   IPGP, Universite de paris 7, ประเทศฝรั่งเศส 
 Fontamental et  appliqué)    
 วท.บ.  (เคมี)   ๒๕๓๙   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Katavut Pachana, Amnuay Wattanakornsiri & Jukkaphun Nanuam.  2010.  
    Application of  small caltrops (Tribulus terrestris) to inhibit calcium oxalate  
    monohydrate  crystallization, ScienceAsia 36 (2), 165-168.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐  



-๑๗- 
 

 เรื่องท่ี  ๒ อ านวย  วัฒนกรสิริ และคฑาวุธ  ภาชนะ. ๒๕๕๓. การยับยั้งรูปร่างผลึกแคลเซียม 
    ออกซาเลตโมโนไฮเดรตโดยใช้ออสทิโอพอนติน.  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา.  
    ปีที่  ๑๕. ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มิถุนายน  ๒๕๕๓.  หน้า  ๙๘-๑๐๔  
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๓ Katavut Pachana, Amnuay Wattanakornsiri, Sampan Tongnuniu & Frederick  
    W.H. Beamish. 2010. Morphological inhibition of calcium oxalate  
    monohydrate by Roselle (Hibiscus sabdariffa L.), Thammasat International  
    Journal of Science and Technology. 15 (4), 11-18.   
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๔ Amnuay Wattanakornsiri,  Katavut Pachnan, Supranee Kaewpirom,   
    Pichan Sawangwong & Claudio Migliaresi.  2011.  Green composites of  
    thermoplastic corn starch and recycled paper cellulose fibers,  
    Songklanakarin  Journal of Science and Technology, 33 (4),  461-467. 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Katavut Pachana, Amnuay Wattanakornsiri & Jukkaphun Nanuam.  2010.  
    Heavy metal transport and fate in the environmental compartments,  
    NU Science Journal, 7(1) : 1-11.    
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายคฑาวุธ   ภาชนะ  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  



-๑๘- 
 

 หมายเหตุ    สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน   
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้มีมติแจ้งผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นายคฑาวุธ  ภาชนะ   
ว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการ 
ทางวินัยต่อไป  แต่ไม่ห้ามการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาห้าปี  (ตามหนังสือส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ที่ ศธ ๖๖๐๑/๕๓๙  ลงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาเคมี  ของ  นายคฑาวุธ   ภาชนะ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
. 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเงื่อนไขเวลาในการพิจารณาเอกสารประกอบการสอนให้ถูกต้อง  
  เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. 
 ๒.  เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี  ของ  นายคฑาวุธ   ภาชนะ 

  

   ๔.๑.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางภิญญดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
 ด้วย  นางภิญญดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์  ข้าราชการ  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๒๘๒   

สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า     เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙   
         อายุราชการ   ๑๖  ป ี
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ค.ม.  (การศึกษาปฐมวัย)  ๒๕๓๘  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 ค.บ.  (การศึกษาปฐมวัย)  ๒๕๒๘  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



-๑๙- 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ภิญญดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์. (๒๕๕๑).  การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูปฐมวัย 
    เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรี .     
    วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๙ (๓), (มิถุนายน-กันยายน). ๓๓-๕๒. 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์  เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ภิญญดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์. (๒๕๕๔).  เริ่มต้นอ่านเขียน : ย้อนคิดและเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้ 
    หนังสือในระดับปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๒ (๓), (มิถุนายน- 
    กันยายน). 

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่ ) 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์  เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางภิญญดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ของ  ภิญญดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
 
 
 



-๒๐- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ของ  ภิญญดาพัชญ์  เพ็ชรรัตน์ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
 ๔.๑.๓ การจัดตั้ง ส่วนงานและหน่วยงานในส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพา 

   ๔.๑.๓.๑ การจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
    เป็นหน่วยงานภายในของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 
 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรได้เสนอขอจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

เป็นหน่วยงานภายในส่วนงาน  โดยมีสาระส าคัญของการจัดตั้ง  
 ๑.  จัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานภายในส่วนงาน 
ของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 ๒.  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน 
  ๒.๑  เพ่ือให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
  ๒.๒  เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีประสบการณ์ในการให้บริการเพ่ือน ามา พัฒนาความรู้ 
ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริการสุขภาพแก่ประชาชน 
  ๒.๓  เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะได้เรียนรู้กระบวนการการบริการสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนิสิตให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ  
  ๒.๔  เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้และร่วมปฏิบัติในการน าความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือกมาใช้ในการให้บริการได้จริง 
 ๓.  สถานที่ด าเนินการ  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  อาคารอนุรักษ์ 
 ๔.  มีรายรับจากการให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ๑,๑๕๒,๐๐๐ บาทต่อปี  
(ประมาณการเดือนละ ๙๖,๐๐๐ บาท)  และรายจ่าย ๙๕๔,๘๔๐ บาท/ปี(ประมาณการเดือนละ ๗๙,๕๗๐ บาท)   
โดยรวมจะมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย  ๑๙๗,๔๐๐ บาท/ปี(ประมาณการเดือนละ  ๑๖,๔๓๐  บาท)  
(รายละเอียดของโครงการดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้จัดตั้งจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็น
หน่วยงานภายใน ของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 



-๒๑- 
 

 การจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นหน่วยงานภายในส่วนงานของ  
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  เป็นการขอแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๙  วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งสภาวิชาการต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ 
ขอแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณา 

  ๑.  การจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นหน่วยงานภายใน  

 ของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 

  ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการจัดตัง้ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นหน่วยงานภายใน  
  ของคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ๒.  เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๙)  
  พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ  และเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๔ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ 
   ๔.๑.๔.๑ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
    (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.  
    จ านวน ๒ ฉบับ 
 
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับประกาศลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ก.พ.อ. ได้
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรอง  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา   
และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยที่มีการผลิตวารสารวิชาการท่ีมีกระบวนการ 
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารที่ ก.พ.อ. ยังมิได้ให้ค ารับรองและวารสารที่ไม่ได้เป็น 
ส่วนหนึ่งที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ.  มีประโยชน์ต่อคณะ/วิทยาลัย   
ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้คณาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยน าผลงานทางวิชาการ 
ไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้ นั้น    
 คณะศึกษาศาสตร์ เสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
(Peer Review)  จ านวน ๑ ฉบับ  คือ  HRD  Journal  (คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา) 



-๒๒- 
 

 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  เสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)  จ านวน ๑ ฉบับ  คือ วารสารวิชาการ รมยสาร  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน  
วารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. 

หมายเหตุ  :  เลข ๑-๙   หัวข้อเกณฑ์   (ตามเอกสารแนบหมายเลข   ๑) 
      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   N/A ไม่ทราบข้อมูล 

  
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. จ านวน ๒ ฉบับ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

 (Peer Review)  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. จ านวน ๒ ฉบับ 
ดังนี้ 

 ๑.๑  HRD  Journal  (คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา)   
 ๑.๒  วารสารวิชาการ รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๕ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๔.๑.๕.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๕ 
 
 ฝ่ายวิชาการเสนอ  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๕   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ล าดับ วารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑ HRD  Journal   

(คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยบูรพา) 

         

๒ วารสารวิชาการ รมยสาร   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

         



-๒๓- 
 

  คณะกรรมการยกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบ  
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้เพ่ิมนิยาม “นายทะเบียน”  
 ๒. หน้า ๖ ข้อ ๑๕.๑  ให้ปรับค าว่า “แล้วแจ้งให้นายทะเบียน”  เป็น “แล้วแจ้งนายทะเบียน” 
 ๓. หน้า ๘ ปรับแก้ข้อความ ข้อ ๑๙.๖  ให้ชัดเจน 
 ๔. หน้า ๔  ข้อ ๑๑.๒  ให้พิจารณาปรับข้อความ ดังนี้ “ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืน 
  ก่อน  นิสิตต้องเรียนรายวิชานั้น ในกรณีที่มีหัวหน้าภาควิชา และมีประธานหลักสูตร 
  รับผิดชอบดูแล  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรที่รายวิชา 
  ที่เลือกเรียนสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณบดี  จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียน 
  รายวิชาดังกล่าวได้  ถ้ารายวิชาใด บังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนนิสิตต้องเรียนรายวิชานั้น 
  ในกรณีที่ไม่มีภาควิชาและไม่มีประธานสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีจึงจะมี  
  สิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้” 
 ๕. หน้า ๖ ข้อ ๑๖.๒ ให้เพ่ิมข้อความต่อจากบรรทัดสุดท้ายเป็น “และต้องไม่เป็นรายวิชาที่มี 
      การทุจริตในการสอบ”  
 ๖.  เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๖ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
   ๔.๑.๖.๑ การขอย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนของหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จ านวน ๑ หน่วยสอน 
 
 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ได้เสนอการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  

จ านวน ๑ หน่วยสอน  ดังนี ้
 ๑.  หน่วยสอนอาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น ๓ (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์) กรุงเทพ ฯ 

ย้ายจากอาคารเสรีเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เป็น อาคาร ๒๑ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
 



-๒๔- 
 

 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินหน่วยสอนนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 
๑.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                ประธานกรรมการ 
๒.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์                กรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                 กรรมการและเลขานุการ  

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย) 
 ไดต้รวจหน่วยสอนนอกที่ตั้ง ณ อาคาร ๒๑ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์) แล้ว  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
ณ หน่วยสอนอาคาร ๒๑ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบการย้ายหน่วยสอนอาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น ๓ (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์) กรุงเทพ ฯ แล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ ต้ัง 
  หน่วยสอนอาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น ๓ (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์) กรุงเทพ ฯ   

เป็น อาคาร ๒๑ ทาวเวอร์ (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์) กรุงเทพฯ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน ณ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
  หน่วยสอนอาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น ๓ (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์) กรุงเทพ ฯ   
  เป็น อาคาร ๒๑ ทาวเวอร์ (ศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์) กรุงเทพฯ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๗ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ๔.๑.๗.๑ การอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน ๒๖๘ คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 
สภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนยีบตัรบัณฑิตอนุปริญญา และ
ประกาศนียบตัรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย”  โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 



-๒๕- 
 
 ฝ่ายวิชาการเสนอการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ  
และภาคพิเศษ  ที่ได้รวบรวมจากคณะต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง  
และเห็นชอบแล้วจ านวน ๒๖๘ คน  ดังนี้ 

  

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปริญญาตรี ๑๑๕ ๘๙ ๒๐๔ 

  ปริญญาโท ๑ ๑๙ ๒๐ 

  ปริญญาเอก ๑  - ๑ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปริญญาตรี  - ๒ ๒ 

  ปริญญาโท ๕ ๓๕ ๔๐ 

  ปริญญาเอก ๑  - ๑ 

  รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ ๑๔๕ ๒๖๘ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
 ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน  ๒๖๘   คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
  ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน  ๒๖๘   คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
 ๔.๑.๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

   ๔.๑.๘.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการ 
    ทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ท างานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
 ตามท่ีที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่  ๒๒  กุมภาพันธ์   

พ.ศ. ๒๕๕๔  มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการ 
ทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้น าเสนอคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษากฎหมายฯ นั้น  คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้พิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขเป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   
ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ท างานวิจัย พ .ศ. ๒๕๕๕   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๒๖- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยจรรยาบรรณและ 

การด าเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ท างานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการ 
  ทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ท างานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยให้ปรับแก้ นิยาม  
  ค าว่า นิสิต จาก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เป็น “ทั้งเต็มเวลา และบางส่วนเวลา” 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๘.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการ 
    ทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
    สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕    
 
 การก าหนดจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัยเป็นหน้าที่ของสภาวิชาการ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๒๕ (๓) การจัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์ 
และผู้ท าวิจัยเพื่อวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว  
 คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้พิจารณาจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการ 
ทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและ 

การด าเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ ทีป่ระชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการ 
  ทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา  
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยให้ปรับแก้ นิยาม ค าว่า นิสิต จาก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  
  เป็น “ทั้งเต็มเวลา และบางส่วนเวลา” 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 



-๒๗- 
 
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน  
ตลอดจนแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 โครงสร้างหลักสูตร  
  แบบ ๑.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ๔๘  หน่วยกิต 
   -   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)    ๒  หน่วยกิต 
   -   ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
   -   วิชาบังคับ      ๖  หน่วยกิต 
   -   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)    ๒  หน่วยกิต 
   -   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
   -   ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 



-๒๘- 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ๒.  เพ่ือให้มีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
 ๓.  ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเพ่ิมโอกาส  
ส าหรับนิสิตที่มีทักษะในการท าวิจัย แต่ทักษะทางการพูดการฟังภาษาอังกฤษยังไม่ เพียงพอ และปรับชื่อหลักสูตรจาก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ๔.  เพ่ิมแผนการเรียนแบบ ๒.๑ เพ่ือเพ่ิมความรู้ในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
ผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยตรง 
 โครงสร้างหลักสูตร  
  แบบ ๑.๑   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ๔๘ หน่วยกิต 

-  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑   ไม่นับหน่วยกิต 
-  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๒   ไม่นับหน่วยกิต 
-  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๓   ไม่นับหน่วยกิต 
-  ดุษฎีนิพนธ์     ๔๘   หน่วยกิต 

  แบบ ๒.๑   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
-  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑   ไม่นับหน่วยกิต 
-  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๒   ไม่นับหน่วยกิต 
-  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๓   ไม่นับหน่วยกิต 
-  วิชาเอก      ๖   หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะเลือก ไมน่้อยกว่า    ๓   หน่วยกิต 
-  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    ๓   หน่วยกิต 
-  ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖   หน่วยกิต 



-๒๙- 
 

  แบบ ๒.๒   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
-  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑   ไม่นับหน่วยกิต 
-  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๒   ไม่นับหน่วยกิต 
-  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๓   ไม่นับหน่วยกิต 
-  วิชาเอก      ๖   หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า    ๓   หน่วยกิต 
-  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๕   หน่วยกิต 
-  ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘   หน่วยกิต 

 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  (ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การขนส่งและโลจิสติกส์) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม  

ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 



-๓๐- 
 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   -  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๙  หน่วยกิต 
   -  วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข  
   -  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕  หน่วยกติ 
   -  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
   -  งานค้นคว้าอิสระ     ๓  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถตอบสนอง 



-๓๑- 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบ  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   -  วิชาบังคับ (วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข) ๑๒  หน่วยกิต 
   -  วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ   ๑๒  หน่วยกิต 

    - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 

   -  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข  
   -  วิชาบังคับ (วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพสาธารณสุข) ๑๒  หน่วยกิต 
   -  วิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ   ๑๒  หน่วยกิต 

    - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   -  งานค้นคว้าอิสระ      ๖  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕   
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
  (มคอ.๐๔) 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๓๒- 
 

 

   ๔.๒.๑.๕ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ การสาธารณสุขของประเทศและของโลกเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและ  
อย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาและการจัดการทางสาธารณสุขจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
ฉะนั้น บุคลากรทางสาธารณสุขจึงต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพให้ทันกับความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านวิชาชีพ  
การสาธารณสุขและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 โครงสร้างหลักสูตร  
  แผน ก แบบ ก ๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ๔๒ หน่วยกิต 
   -  วิชาบังคับ      ไม่นับหน่วยกิต 
   -  วิทยานิพนธ์    ๔๒  หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
   -  วิชาบังคับพ้ืนฐาน     ๙  หน่วยกิต 
   -  วิชาการบังคับวิชาชีพสาธารณสุข ๑๕  หน่วยกิต 
   -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
   -  วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
   -  วิชาบังคับพ้ืนฐาน     ๙  หน่วยกิต 
   -  วิชาการบังคับวิชาชีพสาธารณสุข ๑๕  หน่วยกิต 
   -  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 
   -  งานค้นคว้าอิสระ     ๖  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  



-๓๓- 
  (มคอ.๐๔) 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  

 คณะวิศวกรรมศาสตรเ์สนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้จัดการเรียนการสอนครบ ๕ ปี จึงจ าเป็นต้องมี 
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มรายวิชาที่ทันสมัย  
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันและปรับแก้ค าอธิบายวิชาให้มีความชัดเจนเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   -   หมวดวิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
    -   วิชาบังคับนับหน่วยกิต   ๑๒    หน่วยกิต 
    -   วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต           ๓    หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 
   -  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข 
   -   หมวดวิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
    -   วิชาบังคับนับหน่วยกิต   ๑๒    หน่วยกิต 
    -   วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต           ๓    หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๘  หน่วยกิต 
   -  หมวดงานนิพนธ์      ๖  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 



-๓๔- 
 

  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
   ระดับปริญญาโท  (มคอ. ๐๔) 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 คณะสหเวชศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร คือ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน  
ทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดวิชาการและตลาดแรงงาน นิสิตที่ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ  
ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๓๑  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๕   หน่วยกิต 

  -  วิชาแกน   ๑๗  หน่วยกิต 
  -  วิชาเฉพาะด้าน  ๑๖  หน่วยกิต 
  -  วิชาเอก   ๖๒  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกบังคับ ๔๗  หน่วยกิต 
   - วิชาเอกเลือก ๑๕  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 



-๓๕- 
 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.   แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๘  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร- 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ  
เนื่องจาก ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ได้รับการเสนอให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
วิศวกรรมเครื่องกล จาก ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ เป็น ดร.จิตติ พัทธวณิช เพ่ือให้การบริหารหลักสูตร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องของส านักมาตรฐาน  
และประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



-๓๖- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 
 
          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
วันอังคารที่ ๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๕๐  น. 
 
 
 

         
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


