
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  

วันอังคารที่  ๒๖  มิถุนายน  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.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๕.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ  กรรมการ 

       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ   

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ   

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง  กรรมการ 

      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๑๒. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๑๓. ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

๑๔. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



-๒- 
 
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๑๗.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๘.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒.  ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง     
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ     
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์   
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย   
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 
 

ผู้เข้าชี้แจง 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์  ทรัพย์กรานนท์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุนี  พงศ์จตุรวิทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
  ๓. ดร.จักรพันธ์  ถาวรธิรา คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๔. ดร.จักรี  ไชยพินิจ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๕. ดร.ศิรดา   จารุตกานนท์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๖. อาจารย์อภิวัชร  มัญชุสุนทรกุล วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 



-๓- 
 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ  ยอดนิล คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า คณะเภสัชศาสตร์   
 ๙. นางสาวสุปราณี  ธรรมพิทักษ์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

 ๑๐.  นางสาววัชรี ก าจัดโศรก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๑. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  

เมื่อวันอังคารที่  ๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 
 เมื่อวันอังคารที่  ๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕   

 
    ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่   
๒๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 



-๔- 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การยกเลิกหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร   
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการยกเลิกหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร  ได้แก่ 
 ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 ๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร  คือ เนื่องจากมีจ านวนผู้สนใจค่อนข้างน้อย ประกอบกับ 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งมีเนื้อหาและรายวิชาที่ครอบคลุมเรื่องการตลาด และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
ทั้งด้านธุรกิจยุโรป ธุรกิจจีน และธุรกิจอาเซียน ให้ผู้ที่สนใจได้เลือกเรียนแล้ว โดยมีจ านวนนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จ านวน ๔๒ คน ซึ่งรุ่นสุดท้าย จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมีนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
จ านวน ๔๘ คน ซึ่งรุ่นสุดท้าย จะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และท้ังสองหลักสูตรดังกล่าว  
จะยกเลิกสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ส าเร็จการศึกษาครบทั้งหมด โดยขอยกเลิกหลักสูตร และหยุดรับนิสิตใหม่
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งวิทยาลัย ฯ ยังไม่ได้ส่งให้ สกอ. รับทราบ 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ.๖๖๒๗.๑/๑๔๐๗  
ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๑. การขอยกเลิกหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๒.  วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตก าลังศึกษาอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 
 
 
 



-๕- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๒.  ให้วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตก าลังศึกษาอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  ๓.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕  

หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านฟิสิกส์ขั้นสูง ที่สามารถศึกษาค้นคว้าและ
วิจัยด้านฟิสิกส์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 
 ๒.  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม น าความรู้ไปประยุกต์การวิจัยและพัฒนาชุมชน
และด้านอุตสาหกรรมของประเทศ 

โครงสร้างหลักสูตร  
  แบบ ๑.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ  (ไม่นับหน่วยกิต)   ๕  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเอกบังคบั     ๙  หน่วยกิต 
 -   วิชาบังคับ  (ไม่นับหน่วยกิต)   ๕  หน่วยกิต 
 -   วิชาบังคับ       ๙  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 



-๖- 
 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ดังนี้  
 ๑.๑   หน้า ๒ ให้ปรับแก้ ข้อ ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจมุ่งไปทางทิศทางใด 
  ให้ชัดเจน 
 ๑.๒   ให้ปรับจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชา ๓๐๘๘๙๘ ดุษฎีนิพนธ์  และ 
  รายวิชา ๓๐๘๙๙๘ ดุษฎีนิพนธ์ 
 ๑.๓ ให้เพ่ิมค าวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
 ๑.๔  หน้า ๕ ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุงให้ปรับหลักฐาน ตัวบ่งชี้ข้อ ๓ เป็น ๓.๕๑ 
 ๑.๕ หน้า ๒๙  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ข้อ ๑๑, ๑๒ ให้ปรับค่าเฉลี่ยเป็น ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
 ๑.๖  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
  ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   

   ๔.๑.๑.๒  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  แบบ ๑.๑  จ านวนประมาณ  ๕  คน และ แบบ ๒.๑   จ านวนประมาณ  ๕  คน  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



-๗- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา   
แบบ ๑.๑  จ านวนประมาณ  ๕  คน  และ แบบ ๒.๑   จ านวนประมาณ  ๕  คน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕   
 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  แบบ ๑.๑  จ านวนประมาณ  ๕  คนและ แบบ ๒.๑    
 จ านวนประมาณ  ๕  คน  
  ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๑.๑.๓ หลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  

โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่ประเทศสมาชิก  ทั้ง ๑๐ ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นประชาคมอาเซียนขึ้นมา  
 ๒.  เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเมืองการปกครองความมั่นคง  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และก าลังเป็นที่สนใจของประเทศต่าง  ๆ  
ทั่วโลกในปัจจุบัน 
 ๓.  เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของทางมหาวิทยาลัยบูรพาในการเตรียมความพร้อม  
ให้แก่บัณฑิตก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาโทบังคับ   ๑๒  หน่วยกิต 
   -   หมวดวิชาโทเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๘  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 



-๘- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ดังนี้  
 ๑.๑   หน้า ๒ ให้ปรับแก้ ข้อ ๑๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจมุ่งไปทางทิศทางใด 
  ให้ชัดเจน 
 ๑.๒   หน้า ๓  ข้อ ๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมให้ปรับให้เชื่อมโยง 
  กับประชาคมอาเซียน และผลประโยชน์ทางทะเล 
 ๑.๓   หน้า ๒ ข้อ ๘ เพ่ิมอาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ทางด้านทะเล  
 ๑.๔  หน้า ๑๘  ให้ปรับ ข้อ ๗  ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานให้ชัดเจน และปรับแก้ค่าเฉลี่ย 
  ให้ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  
  ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๔ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  
จ านวนประมาณ ๘๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๘  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๘๐ คน 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิชาโทอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 โดยจะเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนนิสิตที่จะ 
 รับเข้าศึกษา จ านวนประมาณ ๘๐ คน 

  ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 



-๙- 
   ๔.๑.๑.๕ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จ านวน ๕ สาขาวิชา   
    ของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

 ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่  ๑๖  พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔  มีมติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  และได้มีนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียน 
สาธิตอาชีวศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นหน่วยงานในการพัฒนาและผลิตครูอาชีวศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา  
สู่ประชาคมอาเซียน จึงค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๐๙๔๑/ ๒๕๕๕  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ โรงเรียน 
สาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
จ านวน ๕ สาขาวิชา  ดังนี ้
 ๑.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ   
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๔.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม   
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๕.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว   
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการอ านวยการเฉพาะกิจ  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จ านวน ๕ สาขาวิชาดังกล่าวแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ๑.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน ๕ สาขาวิชา ดังนี้   
  ๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ   
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการบัญชี   
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๑.๔  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม   
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



-๑๐- 
  ๑.๕  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว   
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. การขอเปิดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕   
  จ านวน ๕ สาขาวิชา  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ดังนี้ 
  ๒.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ   
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาประมาณ  ๔๐ คน 
  ๒.๒  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาประมาณ  ๔๐ คน 
  ๒.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการบัญชี   
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาประมาณ  ๔๐ คน 
  ๒.๔  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม   
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาประมาณ  ๔๐ คน 
  ๒.๕  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว   
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาประมาณ  ๔๐ คน 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ดังนี้  
 ๑.๑   หน้า ๒ ให้ปรับแก้ ข้อ ๑๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 ๑.๒   ให้พิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนรับนิสิต 
 ๑.๓   ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ  
  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
 ๑.๔   ให้ปรับรูปแบบและข้อมูลหลักสูตรให้สอดคล้องกันทั้ง ๕ สาขาวิชา 
 ๑.๕   ให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เน้นทางทักษะทางการปฏิบัติด้านวิชาชีพ 
  และให้ปรับปรุงรายวิชาทางด้านการฝึกงานให้มากขึ้น 
 ๑.๖  ให้แนบระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาตาม 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๑.๗  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
  ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
 
 
 



-๑๑- 
 ๔.๑.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสุรีพร  อนุศาสนนันท์   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาการวิจัย  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 ด้วย  นางสุรีพร  อนุศาสนนันท์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   

๑๒-๒๕๔๓  สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการวิจัย  การวัดและประเมินผลการศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
      อายุการปฏิบัติงาน  ๑๒  ปี  ๒  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ค.ด.    ๒๕๕๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
 ค.ม.    ๒๕๔๐  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
 ค.บ.    ๒๕๓๗  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป-คณิตศาสตร์) 
 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุรีพร  อนุศาสนนันท์. (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๕). การพัฒนาแบบสอบ 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยก าหนดคะแนน 
    มาตรฐานด้วยวิธีบุ๊คมาร์ค.  วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๓ (๑). 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา   
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุรีพร  อนุศาสนนันท์.  การวัดและประเมินในชั้นเรียน. ชลบุรี :  เก็ทกู๊ดครีเอชั่น, ๒๕๕๔.   
    จ านวน  ๒๐๕  หน้า. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 



-๑๒- 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสุรีพร  อนุศาสนนันท์  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   

  สาขาวิชาการวิจัย  การวัดและประเมินผลการศึกษา  ของ  นางสุรีพร  อนุศาสนนันท์ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ   ๑. เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาการวิจัย  การวัดและประเมินผลการศึกษา  ของ  นางสุรีพร  อนุศาสนนันท์ 

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางชุติมา  ฉันทมิตรโอภาส   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 
 ด้วย  นางชุติมา  ฉันทมิตรโอภาส  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   

๙๒-๒๕๔๔  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖   
     อายุการปฏิบัติงาน  ๙  ปี 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 พย.ม.  (การพยาบาลศึกษา)  ๒๕๔๔  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 



-๑๓- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ชุติมา  ฉันทมิตรโอภาส, วริยา  วชิราวัธน์  และอาภรณ์  ดีนาน. (๒๕๕๕).  
    อาการท่ีพบบ่อยและการจัดการอาการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาชนิดโคบอลท์,   
    วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๐ (๒), เมษายน-มิถุนายน. 

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่ ) 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ชุติมา  ฉันทมิตรโอภาส. (๒๕๕๕). ความปวดและการพยาบาลเพื่อจัดการความปวด 
    ในผู้ป่วยมะเร็ง.  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๐ (๓),  
    กรกฎาคม-กันยายน. 
    (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์  
    เผยแพร่) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางชุติมา  ฉันทมิตรโอภาส  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   

  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ของ  นางชุติมา  ฉันทมิตรโอภาส 

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ  ๑.   เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ของ  นางชุติมา  ฉันทมิตรโอภาส 

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๑๔- 
   ๔.๑.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวณัชชา  คุณาทัพพ์   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
 ด้วย  นางสาวณัชชา  คุณาทัพพ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   

๔๓๘-๒๕๕๑  สังกัดภาควิชานิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิติศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘   
      อายุการปฏิบัติงาน  ๖  ปี  ๕  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Public  Law) ๒๕๕๒  Hankuk  University of Foreign Studies,  
      Korea 
 น.ม.  (กฎหมายมหาชน) ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
 น.บ.  (นิติศาสตร์) ๒๕๓๔  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 

 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ณัชชา  คุณาทัพพ์. (๒๕๕๔).  ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในรัฐธรรมนูญ 
    ไทย-เกาหลี.  วารสารการเมือง  การบริหาร  และกฎหมาย. ๓ (๓)  (กันยายน-ธันวาคม).  
    ๘๗-๑๐๙. 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม 
    พ.ศ. ๒๕๕๓  ให้ความเห็นชอบวารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย   
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ณัชชา  คุณาทัพพ์. (๒๕๕๔).  กฎบัตรอาเซียน : รัฐธรรมนูญนิยมในศตวรรษท่ี  ๒๑.   
    วารสารบทบัณฑิตย์ : นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา. ๖๗ (๓), กันยายน. ๑-๒๔. 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม 
    พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบวารสารบทบัณฑิตย์ : นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา 
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 



-๑๕- 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวณัชชา  คุณาทัพพ์  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   

  สาขาวิชานิติศาสตร์  ของ  นางสาวณัชชา  คุณาทัพพ์   

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป. 
 

มติ ๑.   เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชานิติศาสตร์  ของ  นางสาวณัชชา  คุณาทัพพ์   

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายวรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ 
 

 ด้วย  นายวรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๑๒-๒๕๔๓  สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
      อายุการปฏิบัติงาน  ๘  ปี  ๙  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วท.ด.  ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
 (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
 วท.ม.  ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
 ส.บ.   ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (สาธารณสุขศาสตร์) 



-๑๖- 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ วรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์, ทรงวุฒิ  อยู่เอี่ยม,  อนงค์  วิเศษสุวรรณ์  และระพินทร์   
    ฉายวิมล. (ตุลาคม ๒๕๕๑). ปัจจัยด้านจิตสังคม  และคุณลักษณะครูจิตวิทยาแนะแนว  
    ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท างานของครูจิตวิทยาแนะแนว. วารสารศึกษาศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๐ (๑). ๓๗-๔๙. 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒ วรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์  (๒๕๕๕). การพัฒนาคุณลักษณะเยาวชนเพื่อนที่ปรึกษา   
    ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประจ า  จังหวัดชลบุรี.  
    วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๐ (๓).  
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ วรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์.  (๒๕๕๕). การสร้างสรรค์งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. 
    (พิมพ์ครั้งที่  ๒). ชลบุรี : เก็ดกู๊ด ครีเอชั่น.  จ านวน  ๒๕๖  หน้า. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายวรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์  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  
 
 
 
 



-๑๗- 
 
ประเด็นเสนอ   ๑.    พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์  ของ  นายวรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์ 

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ  ๑.   เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์  ของ  นายวรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์ 

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์   
    เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 
 ด้วย  นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   

๙๐๑๓๗  สังกัดส านักงานคณบดี  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
      อายุการปฏิบัติงาน  ๕  ปี  ๓  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ed.D.  ๒๕๕๑  Victoria  University, Australia 
 (Professional Development) 
 M.B.A. (Marketing) ๒๕๔๔  Victoria  University, Australia 
 B.B.A.  (Marketing) ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Lertputtarak, S. (2012).  The Influence of HR, IT, and Market knowledge  
    Competencies on the Performance of HR Managers in Food Exporting  
    Companies in Thailand. International Business Research, 5 (1) : 87-97. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



-๑๘- 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   

 เรื่องท่ี  ๑ ศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์. (๒๕๕๔).  การผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   ในการท าวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ.  วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์. ปีที่  
   ๖  ฉบับที่  ๑. 

(บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่ ) 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๒๐ กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
    เรียบร้อยแล้ว  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์  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   

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ของ  นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ 

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 

มติ  ๑.   เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ของ  นางสาวศรัณยา  เลิศพุทธรักษ์ 

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๑๙- 
 

   ๔.๑.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  

  ด้วย  นายธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  
๗๗๕-๒๕๔๓  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า   เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๑   
       อายุการปฏิบัติงาน  ๑๔  ปี 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 D. Eng. (Civil Engineering)  ๒๕๕๐  Yokohama  National  University,  
      Japan   
 M. Eng.   ๒๕๔๔  Asian  Institute of  Technology 
 (Integrated Water Resources Management)  ประเทศไทย 
 วศ.บ.  (วิศวกรรมโยธา) ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย  
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Rasmeemasmuang, T. 2010. Experimental study of wave runup height on  
    rough slopes.  Proceedings of the 6th International Conference on Marine  
    Waste Water Discharges and Coastal Environments.  Langkawi,  Malaysia,  
    October 25th-29th, 2010.  10 pp. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒ ธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง.  ๒๕๕๔.  การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิต 
    น้ าประปาระหว่างระบบที่ใช้การตกตะกอนกับระบบที่ใช้การลอยตะกอนด้วยอากาศ 
    ละลาย.  วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา.  ปีที่  ๒๒  ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔,   
    ๑๖-๒๔. 

*วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. 
ยอมรับ 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 
 



-๒๐- 
  

 เรื่องท่ี  ๓ วณิชย์  ชื่นใจ,  มนตน์รินทร์  สุขประเสริฐ,  พุฒิพงค์  พรหมเทพ และธรรมนูญ   
    รัศมีมาสเมือง.  ๒๕๕๔.  สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณส าหรับพยากรณ์ความสูงคลื่นซัด.   
    เอกสารการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่  ๑๗, ๙-๑๑  พฤษภาคม   
    ๒๕๕๕,  โรงแรม เซ็นทารา  แกรนด์แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  อุดรธานี.  ๑๐  หน้า 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
  

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง.  ๒๕๕๕.  การลดทอนของคลื่นในป่าชายเลน.   
    วิศวกรรมสาร  มข.  ปีที่  ๓๙  ฉบับที่  ๒. 

*วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. 
ยอมรับ 

    (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์  
    เผยแพร่) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง  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   

  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ของ  นายธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง 

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 

มติ  ๑.   เห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ของ  นายธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง 

 ๒.   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 



-๒๑- 
 

 ๔.๑.๓ การจัดตั้งหน่วยงานในส่วนงาน  
   ๔.๑.๓.๑ การจัดตั้งศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก  
    เป็นหน่วยงานภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นหน่วยงานภายในส่วนงาน  โดยมีสาระส าคัญของการจัดตั้งดังนี้ คือ 
ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก เป็นโครงการที่มีพัฒนาการมาจาก 

โครงการเงินทุนหมุนเวียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในสาขาที่เก่ียวข้องกับ 
การดูแลสุขภาพเด็กเล็ก โดยตอบสนองเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ที ่๕ เป็นคลังความรู้
ด้านการพยาบาลที่โดดเด่นด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และเป้าประสงค์ท่ี ๗ เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็น 
เลิศเฉพาะด้านของภูมิภาคเอเชีย  
  ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก มีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง ดังนี้ 

๑) เพ่ือเป็นสถานที่วิจัยเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กของคณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา  
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะฯหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒)  เพ่ือเป็นสถานที่ให้บริการดูแลเด็กเล็ก โดยเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กเล็ก ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตสังคม  
   ๓)  เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตพยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรี  
และบัณฑิตศึกษา และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง   
  ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก มีเป้าหมายในการด าเนินงาน  เป็นเด็กเล็ก 
จ านวน ๑๒๕ คน/ปี โดยเริ่มด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีแผนความต้องการจ านวนนักวิจัย จ านวน  
๑ อัตรา และครู/พ่ีเลี้ยงเด็กในแต่ละช่วงชั้น จ านวน ๑๘ อัตรา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  
มีสถานที่ด าเนินงานตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (ชั้น ๑)  คณะพยาบาลศาสตร์ (อาคารเดิม) 
มีงบประมาณรายรับในช่วง ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) จ านวน ๒๗.๗๖๐ ล้านบาท และมีงบประมาณ
รายจ่ายในช่วง ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) จ านวน ๑๙.๙๓๐ ล้านบาท มีจุดคุ้มทุนทางการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๖๙ คน (จากจ านวนเด็กเล็ก ๑๒๕ คน)  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นหน่วยงานภายใน ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่  
๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และ 
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นหน่วยงานภายใน ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
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การจัดตั้งศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก เป็นหน่วยงานภายในส่วนงาน  
ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นการขอแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๙ วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งสภาวิชาการต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
  ๑.  จัดตั้งศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก เป็นหน่วยงานภายในส่วนงาน  
   ของคณะพยาบาลศาสตร์           
  ๒.  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก  
       เป็นหน่วยงานภายในส่วนงานของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยขอให้กองแผนงานพิจารณา 
   ความเหมาะสมก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป          
  ๒.  เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที ่๒)  
   พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ  และเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๔ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๔.๑.๔.๑ การอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน  ๔,๐๑๑  คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 
สภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนยีบตัรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบตัรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย”  โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 ฝ่ายวิชาการเสนอเห็นชอบเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ที่ได้รวบรวมจากคณะต่าง ๆ ซึ่งคณะ ฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
จ านวน ๔,๐๑๑ คน  ดังนี้ 
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ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปริญญาเอก ๕ - ๕ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปริญญาตรี ๒,๑๗๗ ๑,๓๐๖ ๓,๔๘๓ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๓๐ - ๓๐ 

  ปริญญาโท ๑๐ ๒๙๖ ๓๐๖ 

  ปริญญาเอก ๑๘ ๔ ๒๒ 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปริญญาตรี ๔๘ ๔๖ ๙๔ 

  ปริญญาโท ๖ ๖๑ ๖๗ 

  ปริญญาเอก ๓ ๑ ๔ 

  รวมทั้งสิ้น ๒,๒๙๗ ๑,๗๑๔ ๔,๐๑๑ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 จ านวน  ๔,๐๑๑   คน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 จ านวน  ๔,๐๑๑   คน 
   

   ๔.๑.๔.๒ การอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน ๕๒ คน 
 

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

 ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่  ๑๖  พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ไดมี้มติอนุญาตให้ถอนวาระอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ความทราบแล้วนั้น  ฝ่ายวิชาการเสนอการใหป้ริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รวบรวม 
จากคณะต่าง ๆ ซึ่งคณะ ฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  จ านวน ๕๒ คน  
ดังนี้ 
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ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปริญญาตรี ๖ - ๖ 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปริญญาตรี ๑๐ ๑๙ ๒๙ 

  ปริญญาโท ๔ ๑๑ ๑๕ 

  ปริญญาเอก ๒ - ๒ 

  รวมทั้งสิ้น ๒๒ ๓๐ ๕๒ 

    
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  ๕๒  คน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๕๒  คน 
  

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๘ ปี จึงสมควร 
ต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งให้เป็นไป  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โครงสร้างหลักสูตร  
  แบบ ๑.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาแกน (ไม่นับหน่วยกิต)     ๓  หนว่ยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ -.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาพ้ืนฐานบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  ๑๒  หน่วยกิต 
    - หมวดวิชาแกน   ๓  หน่วยกิต 
    -  หมวดวิชาทางสถิติและวิจัย ๙  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม ๑๒  หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ  ๙  หน่วยกิต 
    -  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต 

- ดุษฎีนิพนธ์     ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
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คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต  สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ปรับแก้หน้า ๙ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา ๔๔๐๗๘๑  
  จาก “dn” เป็น “on”  และปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๒ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา) โดยมีเหตุผล 
ในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี จึงสมควรต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒  
   -  วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา      ๘  หน่วยกิต 
   -  วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    ๑๘  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ   ๙  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต 
   -  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 



-๒๖- 
แผน ข 

   -  วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา      ๘  หน่วยกิต 
   -  วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    ๒๗  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกบังคับ     ๙  หน่วยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

- การศึกษาอิสระ          ๓  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๓ การด าเนินการแก้ปัญหาการไม่รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต  
    ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ของสภาเภสัชกรรม 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๙๑ (๓/๒๕๕๔) เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
คณะเภสัชศาสตร์ได้ชี้แจงข้อมูล รายละเอียดตามมติดังกล่าว  โดยได้ด าเนินการขอทักท้วงและให้พิจารณาทบทวนมติ ดังกล่าว 
 สภาเภสัชกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๙๘ (๑๐/๒๕๕๔) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  รับรองสถาบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเพ่ิมจ านวนรับนิสิตจากเดิม ๔๐ คน  
เป็น ๘๐ คน ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕  



-๒๗- 
 

  คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๔๒ (๕/๒๕๕๕) เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  เห็นชอบให้สามารถรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นจ านวน ๘๗ คน  
ทั้งนีใ้หร้วมนิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่รับกลับเข้ามาใหม่เป็นนิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๓๑ คน 
  คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการไม่รับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔  
มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้นิสิตที่เข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปลี่ยนรหัสนิสิตเป็นรหัส ๕๕ จ านวน ๓๑ คน (ดังรายชื่อที่แนบมา)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑.  ให้เทียบโอนผลการเรียนทุกรายวิชา และให้น ารายวิชาที่เทียบโอนค านวณค่าระดับข้ันเฉลี่ยประจ า
ภาคเรียน และค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสม 
  ๒.  ให้นิสิตมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
  ๓.  ให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียน 
  ๔.  ให้นิสิตช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๓  
และท่ีเกี่ยวข้อง เหมือนกับการเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทุกประการ 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือโปรดพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการไม่รับรอง  
 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๔  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ “ขอแก้ไขรูปแบบของ 
หลักสูตร และการรับเข้าศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพดี  
ยิ่งขึ้นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ”  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๒๘- 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ.๖๖๑๙/ ว ๖๙๔  ลงวันอังคารที่  
๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

คณะเภสัชศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกขององค์ความรู้และทักษะปฏิบัติให้หลากหลายเพิ่มข้ึน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาในการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านการวิจัย
เชิงบูรณาการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดด้านสมรรถนะทางวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรมอีกด้วย 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
  ๑.  กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ  

 จากเดิมมีทั้งหมด ๑๐ รายวิชา (นิสิตสามารถเลือกลงได้ ๑๒ หน่วยกิต)  
เพ่ิมจ านวนรายวิชาในสาขาเน้นด้านอื่น ๆ อีก ๖ กลุ่ม ๙๕ รายวิชา โดยให้นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มของรายวิชา (เพ่ิมเติม)  
  ๒.  หมวดวิชาเลือกเสรี เพิ่มรายวิชาให้บริการอีก ๖ รายวิชา 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  
 



-๒๙- 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 วิทยาลัยนานาชาติเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เพ่ือให้มีความทันสมัย และเป็นไปตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 ๑. เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือกในทุกกลุ่มวิชา จ านวน ๓ รายวิชา  ดังนี ้

 ๑.๑  ๙๕๓๒๐๑   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   ๓(๓-๐-๖) 
   Principles of Macro Economics 
   แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค และหลักการเบื้องต้นด้านรายได้ การจ้างงาน  

การว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ ผลผลิต การเฟ้อของราคาเงิน อุปสงค์ และอุปทาน การเงินการธนาคาร  
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  นโยบายด้านการเงิน  การค้าและการเงินระหว่างประเทศ นโยบายด้านเศรษฐกิจและ  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยระบบเศรษฐกิจเปิดเบื้องต้น 
 Macroeconomic concepts and principles: determination of income, 
employment, unemployment, components of GDP, output, inflation, aggregate demand and supply, 
money and banking, monetary exchange rate, fiscal policy, international trade and monetary system, 
economic policy and economic growth, basic concepts of open-economy macroeconomics 

 ๑.๒  ๙๕๓๒๐๒   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น   ๓(๓-๐-๖) 
   Principles of Micro Economics  
   แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค และหลักการเบื้องต้น ประโยชน์ 

จากการค้า การท างานของตลาด อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น และการประยุกต์ อุปสงค์ อุปทาน ตลาดและสวัสดิการ  
เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และผูกขาด ตลาดปัจจัยการผลิต  
ทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภค 
     Microeconomic concepts and principles, gains from trade,  
demand supply, elasticity and its application, demand and supply, market and welfare, economics of 
public sector, firm behavior in competitive market and monopoly, markets for factors of production,  
theory of consumer choice 
 
 



-๓๐- 
 ๑.๓  ๙๕๓๒๔๑  บัญชีเบื้องต้น II     ๓(๓-๐-๖) 
   Principles of Accounting II    
   แนวคิดและการพัฒนาข้อมูลด้านบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ ครอบคลุม 

ระบบค่าใช้จ่ายในการจัดการ  การวิเคราะห์ ต้นทุนและก าไร  และแนวคิดเชิงงบประมาณ  
   Concepts and development of accounting data for decision 
making. Topics emphasized include manufacturing cost systems, cost-volume-profit analysis, and 
budgeting concepts 
 

 ๒. เปลี่ยนชื่อรายวิชาในหมวดวิชาแกนในทุกกลุ่มวิชา จ านวน ๑ รายวิชา  ดังนี ้
 จาก  ๙๕๓๒๒๑   บัญชีเบื้องต้น     ๓(๓-๐-๖) 
   Principles of Accounting 
 เป็น  ๙๕๓๒๒๑   บัญชีเบื้องต้น I     ๓(๓-๐-๖) 
   Principles of Accounting I 
   ภาพรวมของหลักการบัญชีขั้นพ้ืนฐาน เช่น การก าหนดรายได้ การเตรียม 

รายงานทางการเงิน และการบริหารบัญชี การควบคุมเงินสด ระบบใบส าคัญจ่าย การท าสมุดรายจ่ายเบ็ดเตล็ด การเจรจา
ต่อรองข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ กับทางธนาคาร และข้ันตอนการท าบัญชีเงินสดและสินค้าคงคลัง  

   Overview of the concepts and principles of accounting procedures 
such as determining income, preparing financial statement reports, and managing accounting. Topic 
also covers cash control, voucher system, petty cash book, bank reconciliation, and accounting 
procedures for notes and inventory  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ)  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
 
      



-๓๑- 
   ๔.๒.๑.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี  

พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ เนื่องจากมีการปรับเพ่ิมรายวิชาเอกเลือกให้แก่นิสิตตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ิมรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการเงิน ๕ รายวิชาดังต่อไปนี้ 
 ๑.   ๖๖๓๑๑๑  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน  ๓(๓-๐-๖) 

     Quantitative Finance 
     บุรพวิชา : ไม่มี 
     หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณ เทคนิคทางคณิตศาสตร์
ประยุกต์ทางธุรกิจ เพ่ือการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางการเงินอย่างเป็นระบบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา 
     Principles and theories related to quantitative model,   
technical applications in business for systematic problem solving and financial decision, computer 
applications for problem solving 

 ๒.   ๖๖๓๔๘๑  จริยธรรมทางธุรกิจการเงิน   ๓(๓-๐-๖) 
   Ethical Issues in the Financial Services Industry 
   บุรพวิชา : ไม่มี 
   แนวคิดของธุรกิจและชนิดขององค์กรธุรกิจ ทฤษฎีจริยธรรม  บทบาท 

ของค่านิยมในสังคม การให้ความส าคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคม วิชาชีพและธุรกิจ  
ประเด็นความรับผิดชอบและพฤติกรรมด้านจริยธรรมทางการเงิน โดยใช้กรณีศึกษาทางการเงิน 
   Concepts of business and types of business organizations,  
ethical theories, the role of social values, awareness and development of personal, social, professional, 
and business, responsibilities and ethical behavioral issues in financial dilemmas  
and situations by case studies 

 ๓.   ๖๖๓๓๔๕  ระบบสารสนเทศทางการเงิน   ๓(๓-๐-๖) 
   Financial Information Systems 
   บุรพวิชา : ไม่มี 
   แนวความคิด ความหมาย และบทบาทของระบบสารสนเทศทางการเงิน  

ในองค์กร การติดตั้งระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรเพ่ือช่วยในการตัดสินใจทางการเงิน กระบวนการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการเงินในธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน 
     Concept, definition and role of financial information system in 
the organization; implementation of enterprise information system as they relate to the financial 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scu.edu%2Fethics%2Fpracticing%2Ffocusareas%2Fbusiness%2Ffinancial-services.html&ei=NG-GT-7_KZDxrQegp6iyBg&usg=AFQjCNG4TFykSjSorqp2fQtjFPV6HCNdxw&sig2=Xl_ERahhxhISrfTs_UEx8Q


-๓๒- 
decision; development process and implementation of information system in Bank and Financial 
institution 

 ๔.   ๖๖๓๔๕๒  การจัดการทางการเงินส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ๓(๓-๐-๖) 
   Financial Management for International Business 
   บุรพวิชา : ๖๖๓๒๑๒ 
   หลักการ ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการจัดการทางการเงินส าหรับธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ  ผลกระทบของปัจจัยทางการเงินต่อกลยุทธ์องค์กร  สภาวะแวดล้อมนานาประเทศและความร่วมมือใน
ภูมิภาค 
   Principles, theories and applications in financial management  
for international business; financial factor effects to organization and strategies, international 
environments, and regional collaborations 
 ๕.   ๖๖๓๓๓๑  รูปแบบจ าลองทางการเงิน    ๓(๓-๐-๖) 
   Financial Modeling 
   บุรพวิชา : ไม่มี 
   การค านวณทางการเงินเบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน 
การสร้างแบบจ าลองประมาณการงบการเงิน ความเสี่ยงและสถิติส าหรับกลุ่มหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากพอร์ตลงทุน  
และเส้นประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพการลงทุนด้วยเส้น SML  ทฤษฎีตลาดและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ 
   Basic financial calculations, financial computer software, financial 
statement estimation model, risk and statistics for the portfolio, return on the investment portfolio and 
Efficient frontier (EF), Security Market Line (SML) to measure investment Performance Efficient, Market 
theory and Capital Asset Pricing Model (CAPM)   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 



-๓๓- 
   ๔.๒.๑.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  

โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 ๑.  แก้ไขรายวิชาในโครงสร้างวิชาเฉพาะบังคับ  เพื่อลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมเนื้อหาใน  
กลุ่มการจัดการพลังงาน 
 ๒.  แก้ไขข้อความในโครงสร้างวิชาเฉพาะเลือก  เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน  
 ๓.  แก้ไขรายวิชาในโครงสร้างวิชาเฉพาะเลือก  เพ่ือเพ่ิมเติมเนื้อหาในกลุ่มการจัดการพลังงาน  
และกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
 ๔.  ขอเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์  
 ๕.  แก้ไข Curriculum Mapping หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชา ๕๐๐๒๐๑  ภาษาอังกฤษทาง 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 ๖.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๓ จาก นายวิทวัส แจ้งเอี่ยม เป็น  
นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   

   ๔.๒.๑.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
    จ านวน ๙ หลักสูตร 
 

 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 



-๓๔- 
 

๔.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๙ หน่วยสอนส านักงานเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง  
จังหวัดยะลา (อาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อขยายโอกาส กองการศึกษา)  

๕.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หน่วยสอนโรงเรียนนานาชาติ บริติสโคลัมเบีย ในเครือโรงเรียนฐาน
ปัญญา (ศูนย์การศึกษาธนบุรี) กรุงเทพมหานคร  

๖.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หน่วยสอนอาคาร ๒๑ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๘ (ศูนย์การศึกษา 
ศรีนครินทร)์ กรุงเทพมหานคร 

๗.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ หน่วยสอนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต ๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

๘.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หน่วยสอนอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเขต ๑ จังหวัดพัทลุง (ศูนย์การศึกษา) จังหวัดพัทลุง 

๙.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หน่วยสอนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง  
(ศูนย์การศึกษาภาคใต้) จังหวัดระนอง  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จ านวน ๙ หลักสูตร 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 



-๓๕- 
  ๔.๒.๑.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
    จ านวน ๓ หลักสูตร 
 
 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะการจัดการ 

และการท่องเที่ยว  จ านวน  ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๒.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๓.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
บางท่านได้ลาออกไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
จ านวน  ๓ หลักสูตรแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  จ านวน  ๓ หลักสูตร 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๒.๑.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ “เปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไป 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ”  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๓๖- 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ.๖๖๑๙/ว๖๙๔  ลงวันอังคารที่  
๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการ   
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ 
 
          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 
วันอังคารที่ ๒๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๘ น. 
 

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


