
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม 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.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๕. รองศาสตราจารย์นฤมล ลี้ปิยะชาติ  กรรมการ 
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ   
           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพนัธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี  กรรมการ 

  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๑๓. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 



-๒- 
 

๑๔. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ     
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์    
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

 
ผู้เข้าชี้แจง 

 ๑. ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
 ๒. นายไพรินทร์  ทองภาพ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๓.  นางสาววัชรี ก าจัดโศรก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๔. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕  น. 
 



-๓- 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑   กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  

เมื่อวันอังคารที ่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

  
๑.๒ การขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาวิชาการของ ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ 

 
  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่  ๑๘/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง   
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  ได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์  เป็นกรรมการสภาวิชาการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นั้น  เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี   
กุลละวณิชย์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาวิชาการตามหนังสือที่แจ้งมา ท าให้การเป็นกรรมการสภาวิชาการ
สิ้นสุดลงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ (๒)  ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  
ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๓๔ ส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ฝ่ายวิชาการขอแจ้ง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๙ องค์ประกอบคุณภาพ  
และตัวบ่งชี้ ๑ - ๑๔ ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๔- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ 
 เมื่อวันอังคารที่  ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
    ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 
เมื่อวันอังคารที่  ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร 
 
  ตามท่ีที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๒๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  มีมติ ดังนี้ 
  ๑. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพโดยเฉพาะที่ก าหนดไว้ในประชาคมอาเซียน  
๗ สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี  
อาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างส่วนงาน และ วิทยาลัยนานาชาติ  
  ๒. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ๆ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร  
ให้ตรวจสอบมติสภามหาวิทยาลัย   
  ๓.  ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา โดยมีข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้น 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว ปรากฏว่า มีมติที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ข้างต้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒/๒๕๔๖  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  โดยมีข้อสังเกตเรื่องการทบทวนความเป็นไปได้ของมติสภามหาวิทยาลัย 
ในการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตรของหลักสูตรที่มี 



-๕- 
องค์กรวิชาชีพควบคุม  

 

 ๓.๒  ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าเต็มเวลา 
 

  ตามท่ีที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๒๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  มีมติให้ฝ่ายวิชาการเสนอภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าเต็มเวลา จ าแนกตามส่วนงาน ๒๗ ส่วนงาน 
โดยเสนอภาระงานสอนสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าเสนอสภาวิชาการต่อไปนั้น   
  ฝ่ายวิชาการเสนอสรุปค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของจ านวนชั่วโมง 
ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าเต็มเวลา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
  

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ า 
เต็มเวลา (คน) 

จ านวนชั่วโมงงานสอน  (ชั่วโมง/สัปดาห์) 

Max Min Mean SD 

ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๘๕๑ ๘๐.๑๗ ๐.๒๒ ๑๕.๘๙ ๑๐.๒๓ 

ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๘๘๓ ๑๐๖.๕๐ ๐.๓๐ ๑๕.๕๙ ๑๒.๑๗ 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๔๕๐ ๒๐.๐๐ ๐.๒๕ ๕.๐๗ ๓.๖๔ 

ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๙๐๕ ๑๘๒.๕๐ ๐.๕๐ ๑๖.๓๒ ๑๒.๙๕ 

 
หมายเหตุ จ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลา   หมายถึง   จ านวนอาจารย์ที่ประจ าเต็มเวลาที่จัดการเรียนการสอน  
    ในภาคการศึกษานั้น  
 Max หมายถึง ค่าสูงสุดของจ านวนชั่วโมงงานสอน 
    ของอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  
 Min หมายถึง ค่าต่ าสุดของจ านวนชั่วโมงงานสอน 
    ของอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  
 Mean หมายถึง ค่าเฉลี่ยของจ านวนชั่วโมงงานสอน 
    ของอาจารย์ประจ าเต็มเวลา 
 SD หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล 
 จ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลาทั้งหมด เท่ากับ ๑,๐๐๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 ส าหรับภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าเต็มเวลาจ าแนกตามส่วนงานนั้น (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
    

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าเต็มเวลา 
  



-๖- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑. ให้กองบริการการศึกษา  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และกองแผนงานร่วมกัน 
   วิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อเสนอแนะ 
   ดังนี้ 
   ๑.๑ แยกภาระงานสอนระหว่างกลุ่มผู้บริหารกับอาจารย ์
   ๑.๒ แยกภาระงานสอนระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ 
   ๑.๓ แยกภาระงานสอนระหว่างวิทยาเขต 
   ๑.๔ แยกภาระงานสอนระหว่างของวิชาศึกษาทั่วไป 
   ๑.๕ แยกภาระงานสอนระหว่างของคณะฯ ท่ีมีองค์กรวิชาชีพ 
  ๒. ให้น าเสนอสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง    
 

๓.๓ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จ านวน ๕ สาขาวิชา   
 ของโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๐ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕   มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน ๕ สาขาวิชา ดังนี้   
 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 
และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเสนอหลักสูตรดังกล่าวฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรอง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน ๕ สาขาวิชาดังกล่าวนั้น  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตามหนังสือที่ ศธ.๐๖๐๖/ ๖๕๐๗ ลงวันที่  ๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกต  ดังนี้ 
 ๑. ไม่มีหัวข้อและรายละเอียดของการคิดหน่วยกิตไว้ในหลักสูตร 
 ๒. ไม่มีกลุ่มวิชาภาษาไทย ในหมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต์  ซึ่งตามหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้เป็นกลุ่มวิชาบังคับ 
 ๓.  ข้อย่อยในหมวดวิชาชีพ  ของโครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว  ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒  ใช้ชื่อหมวดวิชา ซึ่งไม่เหมือนกับสาขาวิชาอ่ืนๆ  



-๗- 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดส่งตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเพ่ือขอการรับรอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพิจารณา
เป็นแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมในเล่มหลักสูตรที่ขอรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการปรับแก้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพชั้นสูง  

ตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับทราบต่อไป 
 

วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ  นางจันทร์ชลี  มาพุทธ  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวชิาพื้นฐานการศึกษา 
 
 ด้วย  นางจันทร์ชลี  มาพุทธ   ข้าราชการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๕๕๗   

สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาพ้ืนฐานการศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพ้ืนฐานการศึกษา เมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕   
           อายุราชการ  ๒๙  ปี  ๕  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ค.ด.  (พัฒนศึกษา)  ๒๕๔๒   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 กศ.ม.  (การประถมศึกษา)  ๒๕๓๒   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน 
        ประเทศไทย 
 ศศ.บ.  (ประวัติศาสตร์) ๒๕๒๓   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน 
        ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ จันทร์ชลี  มาพุทธ. (๒๕๕๓).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนิสิตฝึกปฏิบัติ 
    การสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี. วารสารศึกษาศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๓ (๑), ๑๒๒-๑๓๓. 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   



-๘- 
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



-๙- 
 

 ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ จันทร์ชลี  มาพุทธ.  (๒๕๕๔). จริยศาสตร์ส าหรับครู.  จ านวน  ๑๔๐  หน้า 
    (ถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม)   
    *ได้มีการใช้เป็นต าราในรายวิชา  ๔๐๐๑๐๒  หลักวิชาชีพครู ใช้สอนตั้งแต่ภาคเรียน 
    ที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ จันทร์ชลี  มาพุทธ. (๒๕๕๓). การบูรณาการนิทานสู่การสอนสาระที่ควรรู้ส าหรับ 
    ครูปฐมวัย. บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง  จ ากัด, กรุงเทพฯ ๑๔๔  หน้า. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 

 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางจันทร์ชลี  มาพุทธ  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาพ้ืนฐานการศึกษา  ของ  นางจันทร์ชลี  มาพุทธ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

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

  สาขาวิชาพ้ืนฐานการศึกษา  ของ  นางจันทร์ชลี  มาพุทธ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๑๐- 
 

   ๔.๑.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ  นายธงชัย  ศรีวิริยรัตน์  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 ด้วย  นายธงชัย  ศรีวิริยรัตน์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  

๘๓๒-๒๕๕๓  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือ 
ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
           เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑   
                อายุการปฏิบัติงาน  ๑๘  ปี  ๕  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D.  (Civil Engineering) ๒๕๔๕   Virginia Polytechnic Institute  
        and State University, USA. 
 วท.บ.  (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๓๗   มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

      เสนอผลงานทางวิชาการ  โดยใช้ผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๔   “วิธีที่  ๒ (๑)  ประกอบด้วยผลงานวิจัย 
จ านวน  ๓  เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพดีมากทุกเรื่องและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้  
ไม่นับงานวิจัยท่ีท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร” 
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Jangkorn, S., Kuhakaew, S., Theantanoo, S., Klinla-or, H., and Sriwiriyarat,  
    T. (2011). Evaluation of reusing alum sludge for the coagulation of  
    industrial wastewater containing mixed anionic surfactants.  
    Journal of Environmental Science,  ๒๓ (๔), ๕๘๗-๕๙๔. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒ Sriwiriyarat, T. Jangkorn, S. (2009). Evaluation of Waste Activated Sludge  
    as a Coagulant Aid for the Treatment of Industrial Wastewater Containing  
    Mixed Surfactants.  Journal of Environmental Science and Health,  
    Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering,  
    ๔๔ (๕), ๕๐๗-๕๑๔. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 

            



-๑๑- 
 เรื่องท่ี  ๓ Sriwiriyarat, T. Pittayakook. K., Fongsatitkul, P., and Chinwetkitvanich, S.  
    (2008).  Stability and Capacity Enhancements of Activated Sludge Process  
    by IFAS Technology. Journal of Environmental Science and Health,  
    Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering,  
    ๔๓ (๑๑), ๑๓๑๘-๑๓๒๔. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๔ Sriwiriyarat, T. Ungkurarate, W., Fongsatitkul, P., and Chinwetkitvanich, S. 
    (2008).  Effects of Dissolved Oxygen on Biological Nitrogen Removal  
    in Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS) Wastewater Treatment  
    Process. Journal of Environmental Science and Health,  
    Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering,  
    ๔๓ (๕), ๕๑๘-๕๒๗.  (Impact Factor 2008 : 1.002) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 

 

   กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายธงชัย  ศรีวิริยรัตน์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ใหด้ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ของ  นายธงชัย  ศรีวิริยรัตน์ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

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

  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ของ  นายธงชัย  ศรีวิริยรัตน์  โดยให้ย้ายเรื่องล าดับที่ ๑ 

  ไปไว้เป็นล าดับที่ ๔ เนื่องจากเป็นเจ้าของผลงาน “น้อยกว่า” ร้อยละ ๕๐ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป



-๑๒- 
 

   ๔.๑.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวศิริพร  จ าเนียรสวัสดิ์  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาประสาทวิทยาศาสตร์ 
 

  ด้วย  นางสาวศิริพร  จ าเนียรสวัสดิ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  
๓๔๕-๒๕๔๙  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะสหเวชศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      อายุการปฏิบัติงาน  ๓  ปี  ๓  เดือน 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด.   ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 

(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) 
 วท.ม.  ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 

(กายวิภาคศาสตร์) 
 วท.บ.  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 

(วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Chamniansawat S, Chongthammakun S. A priming role of local estrogen  
    on exogenous estrogen-mediated synaptic plasticity and neuroprotection.  
    Exp. Mol. Med. 2012; 44 (6) : 403-411. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๕ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ศิริพร  จ าเนียรสวัสดิ์. (๒๕๕๖). บทบาทของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สังเคราะห์ 
    ภายในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสและเอสโตรเจนที่สังเคราะห์จากต่อมเพศ 
    ต่อการท างานของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัส.  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ๑๘ (๑). 
    (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์เผยแพร่ ) 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 
 



-๑๓- 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวศิริพร  จ าเนียรสวัสดิ์  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   

  สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์  ของ  นางสาวศิริพร  จ าเนียรสวัสดิ์ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

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

  สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์  ของ  นางสาวศิริพร  จ าเนียรสวัสดิ์  

  โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาทบทวนสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง 

  หรืออาจขอเป็นสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป    

 
   ๔.๑.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางเพ็ญนภา  กุลนภาดล  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาจิตวิทยา 
 
 ด้วย  นางเพ็ญนภา  กุลนภาดล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   

๒๙๐-๒๕๔๘  สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาจิตวิทยา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      อายุการปฏิบัติงาน  ๓ ปี  ๖  เดือน 



-๑๔- 
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 กศ.ด.    ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
 (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)  
 ศศ.ม.    ๒๕๓๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 (จิตวิทยาสังคม)  
 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  ๒๕๓๒   วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี  ประเทศไทย 
 และผดุงครรภ์ขั้นสูง 
 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ เพ็ญนภา  กุลนภาดล. (๒๕๕๔). ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมอารมณ์กับ 
    การตระหนักรู้ทางสังคมของนิสิตปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา .  
    วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๓ (๑). ๒๓๐-๒๔๓. 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ เพ็ญนภา  กุลนภาดล. (๒๕๕๔). การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎี 
    โครงสร้าง : กลยุทธ์การพัฒนาครอบครัว อย่างยั่งยืน.  วารสารศึกษาศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๓ (๒).  
    (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์  
    เผยแพร่) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ เพ็ญนภา  กุลนภาดล. (๒๕๕๔). การปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีการเชื่อมโยง 
    ระหว่างรุ่น.  จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.  วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา.  
    ๒๓ (๓).  
    (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์  
    เผยแพร่) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



-๑๕- 
 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางเพ็ญนภา  กุลนภาดล  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   

  สาขาวิชาจิตวิทยา ของ  นางเพ็ญนภา  กุลนภาดล 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

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

  สาขาวิชาจิตวิทยา ของ  นางเพ็ญนภา  กุลนภาดล   

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป    
 

 ๔.๑.๒ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๔.๑.๒.๑ การอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน ๒๒  คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 
สภาวิชาการ “เสนอการใหป้ริญญา  ประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนยีบตัรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบตัรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย”  โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้รวบรวมจาก 
คณะต่าง ๆ ซึ่งคณะ ฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จ านวน ๒๒  คน  
ดังนี้ 
 



-๑๖- 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปริญญาตรี ๒ - ๒ 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปริญญาตรี ๖ ๑ ๗ 

  ปริญญาโท ๖ ๖ ๑๒ 

  ปริญญาเอก - ๑ ๑ 

  รวมทั้งสิ้น ๑๔ ๘ ๒๒ 
    

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการใหป้ริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๒๒  คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการใหป้ริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๒๒  คน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจาก 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางคนลาออก วิทยาลัย ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่  
เพ่ือให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดด าเนินการ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 



-๑๗- 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ส าหรับผู้บริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔    
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

   ๔.๒.๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ เป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ปรากฏในเล่มหลักสูตร 
ให้มีความถูกต้อง ซึ่งไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร อันได้แก่ การแก้ค าผิด การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพิ่มค าอธิบายรายวิชา  
และการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ .ศ. ๒๕๕๔  
แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  
 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ ปรับปรุงรหัสรายวิชาให้มีความถูกต้อง  
เนื่องจากก าหนดรหัสวิชาผิดพลาดและรหัสรายวิชาซ้ าซ้อนกัน 



-๑๘- 
       สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

      ขอเปลี่ยนรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี ้
 ๑.  จาก ๖๖๘๓๑๓ การจัดการโครงการ  ๓(๓-๐-๖) 
     Project Management 

 เปลี่ยนเป็น ๖๖๘๓๑๗ การจัดการโครงการ  ๓(๓-๐-๖) 
     Project Management 

 ๒. จาก ๖๖๗๓๔๒ พฤติกรรมองค์การ  ๓(๓-๐-๖) 
     Organizational Behavior 

 เปลี่ยนเป็น ๖๖๗๓๕๒ พฤติกรรมองค์การ  ๓(๓-๐-๖) 
    Organizational Behavior 
     ขอเปลี่ยนรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน ๑ รายวิชา คือ  
 จาก ๖๖๗๑๑๑ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ๓(๓-๐-๖)  

     Human Resource Management 
 เปลี่ยนเป็น ๖๖๗๒๐๑ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ๓(๓-๐-๖)  

     Human Resource Management 
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)  
    จ านวน ๓ หลักสูตร 
 
 คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)  เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี ้
 



-๑๙- 
 
 ๑.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๓.   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ  ปรับแก้รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และจ านวนหน่วยชั่วโมงในวงเล็บ เนื่องจากรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และจ านวนหน่วยชั่วโมงในวงเล็บเดิมไม่ถูกต้อง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ของคณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน ๓ หลักสูตรแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี) 

จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
๑.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ๒.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
       ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๓.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 

     ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี) 
  จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี ้
  ๑.๑   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอให้คณะฯ ปรับแก้จ านวนหน่วยชั่วโมงในวงเล็บวิชา  
   ๑๗๐๒๐๑ และ ๑๗๐๒๐๒  เป็น ๓(๒-๓-๔) 
  ๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอให้คณะฯ ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี  โดยตัดค าว่า  
   “รวมไปถึง” และ “ประยุกต์ใช้” ออก  และปรับแก้จ านวนหน่วยชั่วโมงในวงเล็บวิชา 
   ๑๗๐๓๐๓ เป็น ๓(๒-๓-๔)  และให้ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
   ให้สอดคล้องกัน  



-๒๐- 
 
  ๑.๓  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอให้ปรับจ านวนหน่วยชั่วโมงในวงเล็บให้เป็น ๓ เท่าของ 
   จ านวนหน่วยกิตนอกวงเล็บ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 
 
          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 
วันอังคารที่ ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร.  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๕ น. 
 
 

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


