
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  

วันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
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. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 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.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
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 สามารถกจิ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ     
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๒.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์    
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์   มณีธร  
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

 ๑. ดร. รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
ผู้เข้าชี้แจง 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 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 ๕/๒๕๕๕  
เมื่อวันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   

๑.๒ ขอทบทวนแนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 และการให้ความเห็นชอบเงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งแนวปฏิบัติในการรับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์  
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการให้ความเห็นชอบเงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแล้วนั้น  
เนื่องจากปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหลายแห่งด าเนินการในเรื่องดังกล่าวยังไม่ถูกต้องและท าให้เกิดความล่าช้า
ในการรับทราบการแต่งตั้งและการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไป  
อย่างถูกต้อง จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีประสงค์จะเสนอให้ ก .พ.อ. รับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการและการให้ความเห็นชอบเงินประจ าต าแหน่งดังกล่าว  ด าเนินการ ดังนี้ 

๑.  การบันทึกข้อมูลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการผ่านระบบท าเนียบผู้ด ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (http://www.nap.mua.go.th)  ให้ถูกต้องครบถ้วน  ได้แก่ 
 ๑.๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ๑.๒ ข้อมูลประวัติการศึกษา 
 ๑.๓  ข้อมูลการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๔ ข้อมูลคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ   

๒.  เอกสารประกอบการพิจารณา   
 ๒.๑ ค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 ๒.๓ แบบสรุปทะเบียนต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
 ๒.๔ แบบค าขอขึ้นทะเบียนเงินประจ าต าแหน่ง (ทบ. ๑ และ ทบ. ๕) 
 ๒.๕ แบบสรุปข้อมูลและข้ันตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
 ๒.๖ ส าเนาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 ทั้งนี้  นับตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

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


-๔- 
  

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   
 วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 
 เมื่อวันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
    ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  
เมื่อวันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 
 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  การยืนยันสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  ของ นางสาวศิริพร  จ าเนียรสวัสดิ์    
 
  ตามท่ีที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   
มีมติ  “ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์  ของ  นางสาวศิริพร   
จ าเนียรสวัสดิ์  โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาทบทวนสาขาวิชาอีกครั้งหนึ่ง  
หรืออาจขอเป็นสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์” นั้น  นางสาวศิริพร  จ าเนียรสวัสดิ์ ได้พิจารณาแล้วขอยืนยัน 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ดังเดิม  

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  

ทางวิชาการ  คือ บทความวิจัย และบทความวิชาการ สอดคล้องกับสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 



-๕- 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
    พ.ต.อ.ดร.ปกรณ์  มณีปกรณ์  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็น 
    รองศาสตราจารย์พิเศษ  สาขาวิชานิติศาสตร์   
 
 ด้วย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มีความประสงค์ขอเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนด 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ  สาขาวิชานิติศาสตร์  ให้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ต.อ.ดร.ปกรณ์   
มณีปกรณ์   ต าแหน่งอาจารย์พิเศษ   สังกัดภาควิชานิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สังกัดภาควิชานิติศาสตร์   
      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา   
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑   
       สังกัดภาควิชานิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศไทย 
 (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) 
 สังคมศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 
 นิติศาสตรบัณฑิต ๒๕๓๑  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ๒๕๕๔  วิทยาลัยราชพฤกษ์   ประเทศไทย 
 (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู) 
 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ปกรณ ์ มณีปกรณ์.  (๒๕๕๔). ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติด 
    ของวัยรุ่นในเขตจังหวัดชลบุรี  (Family : Restrining or Contributing Factor  
    Towards Adolescents’ Drug Problems in Chonburi Province). 
    วารสารการเมือง  การบริหาร และกฎหมาย, ๑ (๓/๕), กันยายน-ธันวาคม, ๙๗-๑๑๐. 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม 
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารการเมือง  การบริหาร และกฎหมาย  
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 



-๖- 
 

 เรื่องท่ี  ๒ ปกรณ์  มณีปกรณ์.  (๒๕๕๕). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานี  
    ต ารวจภายใต้โครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน  กรณีศึกษา : สถานีต ารวจภูธร 
    ในสังกัด จังหวัดชลบุรี  (The people satisfaction toward services of police  
    stations under the police station development program, The police  
    station for people” : A case study of the provincial police stations in  
    chonburi province).  วารสารการเมือง  การบริหาร และกฎหมาย, ๔ (๒),  
    พฤษภาคม-สิงหาคม. 
    (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์ 
    เผยแพร่) 
     *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๓   เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม 
    พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารการเมือง  การบริหาร และกฎหมาย  
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 หนังสือ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ปกรณ์  มณีปกรณ์. (๒๕๕๒). ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร.   
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ที.เพรส.  ๓๙๙  หน้า.  พิมพ์ครั้งที่  ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๒  
    จ านวนพิมพ์  ๑,๕๐๐  เล่ม     
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 

 เรื่องท่ี  ๒ ปกรณ์  มณีปกรณ์. (๒๕๕๕). ทฤษฎีอาชญาวิทยา.  กรุงเทพมหานคร.   
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ที.เพรส. ๕๖๐  หน้า.  พิมพ์ครั้งที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
    จ านวนพิมพ์  ๑,๕๐๐  เล่ม    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  

  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ต.อ.ดร.ปกรณ์  มณีปกรณ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และ 
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
(ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ฉบับลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการส าหรับผู้ซ่ึงมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓    
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์     



-๗- 
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ 
  สาขาวิชานิติศาสตร์  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ต.อ.ดร.ปกรณ์  มณีปกรณ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
     ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ 
  สาขาวิชานิติศาสตร์  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ต.อ.ดร.ปกรณ์  มณีปกรณ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวอุมาพร  ทาไธสง  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 
 ด้วย  นางสาวอุมาพร  ทาไธสง  ข้าราชการ  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๘๖๒   

สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  อายุการปฏิบัติงาน  ๑๓ ปี ๗ เดือน 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)  ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
   

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Thathaisong U, Siripattanapipong S, Mungthin M, Pipatsatitpong D,  
    Tan-ariya P, Naaglor T, Leelayoova S. (2012). Identification of Blastocystis  
    subtype 1 variants in the Home for Girls, Bangkok, Thailand. American  
    Journal of Tropical  Medicine & Hygiene.  (Impact factor = ๒.๘) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 



-๘- 
 เรื่องท่ี  ๒ อุมาพร  ทาไธสง  และสิทธิเดช  แสงนวล. (๒๕๕๔). ฤทธิ์ร่วมกันของสารแอลฟาแมง 
    โกสตินกับยาเจนตามัยซินในการยับยั้ง Staphylococcus aureus  ที่ดื้อต่อยาเมธิ 
    ซัลลินที่แยกได้จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช.  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา,  
    ปีที่  ๑๖ (ฉบับที่ ๒), หน้า ๘๙-๙๖. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๓ Leelayoova S, Siripattanapipong S, Thathaisone U, Naaglor T,  
    Taamasri P, Piyaraj P, and Mungthin M. (2008). Drinking Water :  
    A Possible Source of Blastocystis spp. Subtype 1 Infectionin School  
    children of a Rural Community in Central Thailand. American Journal  
    of Tropical Medicine & Hygiene, 79 (3), 401-406. (Impact factor = ๒.๘) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ อุมาพร  ทาไธสง. (๒๕๕๕). ปรสิตก่อโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ าที่ส าคัญ 
    ในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่  ๑๗ (ฉบับที่ ๒) (กรกฎาคม-ธันวาคม  
    ๒๕๕๕). 
    (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการที่ก าลังตีพิมพ์ 
    เผยแพร่) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

 เรื่องท่ี  ๒ อุมาพร  ทาไธสง และทรงศักดิ์  ทองชูศักดิ์. (๒๕๕๕). Immuoinformatics  
    ศาสตร์ใหม่เพ่ือการวิจัยวัคซีน  (Immunoinformatics : A new tool for vaccine  
    research). วารสารวิทยาศาสตร์ มข,  ปีที่ ๔๐ (ฉบับที่  ๓) (กรกฎาคม-กันยายน  
    ๒๕๕๕). 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐  
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวอุมาพร  ทาไธสง  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  



-๙- 
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ของ  นางสาวอุมาพร  ทาไธสง 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
     ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ของ  นางสาวอุมาพร ทาไธสง  และมอบให้กองการเจ้าหน้าที่ 
  ท าแบบประกอบการพิจารณาผลงานทางวิชาการตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้ผู้เสนอวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการว่าเป็นไปตามประกาศฯ หรือไม่  
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

   ๔.๑.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวดวงกมล  ผลเต็ม  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
 
 ด้วย  นางสาวดวงกมล  ผลเต็ม  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  

๙๑๗-๒๕๕๔  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี   
   ตั้งแต่วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   คิดเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  ๒  เดือน  (ตามหนังสือรับรองการปฏิบัติงานสอนที่ ศธ ๐๕๑๗.๓๘/ 
   ๐๑๓๐๙  ลงวันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ที่แนบ) 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔   
   คิดเป็นระยะเวลา  ๑๑  เดือน     
   รวมอายุการปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ท้ังสิ้น  ๖  ปี  ๑๑  เดือน 
   

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (คณิตศาสตร์)  ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 วท.บ.  (คณิตศาสตร์) ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย   



-๑๐- 
 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ S. Srimongkol, S. Rattanamongkonkul, A. Pakapongpun, S.  
    Pleumpreedaporn and D. Poltem. 2012.  Mathematical modeling of Fuel  
    cell cathode with high temperature, International Journal of Mathematical  
    Models and Methods in Applied Sciences, Issue 6, Volume 6 : 731-735. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒ D. Poltem, K. Khompurngson and B. Novaprateep. 2012.  A Function  
    approximation in the learning value of a function from inaccurate data.  
    Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on  Applied  
    Computer Science (ACS’12). Singapore City. Singapore. P. 32-36. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Duangkamol Poltem. 2012. A review : Hemodynamics of cerebral  
    aneurysm with mathematical modeling, International Mathematical  
    Forum. Vol.7. No. 54 : 2687-2693. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวดวงกมล  ผลเต็ม  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   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ  นางสาวดวงกมล  ผลเต็ม 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๑๑- 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
     ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 

  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ  นางสาวดวงกมล  ผลเต็ม 

 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวสินีนาฏ  ศรีมงคล  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

 ด้วย  นางสาวสินีนาฏ   ศรีมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๑๐๒-๒๕๔๕  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร ์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   อายุการปฏิบัติงาน  ๔  ป ี

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (คณิตศาสตร์)  ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 วท.บ. (คณิตศาสตร์)  ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
   

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ S. Srimongkol, S. Rattanamongkonkul, A. Pakapongpun, D. Poltem, (2012),  
    Mathematical medeling for stress distribution in tatal hip arthroplasty,  
    International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied  
    Sciences. (Accepted) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒ S. Srimongkol, S. Rattanamongkonkul, D. Poltem, (2012),  
    Mathematical modeling for stress distribution comparing static and  
    dynamic loads in total hip arthroplasty. Proceedings of the 12th WSEAS  
    International Conference on Applied Computer Science (ACS’12),  
    Singapore City, Singapore, 47-51.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 



-๑๒- 
 

 เรื่องท่ี  ๓ S. Srimongkol, D. Poltem, (2011), A mathematical model of a planar solid  
    oxide fuel cell. Proceedings of International Conference in Mathematics  
    and Applications Mahidol University (ICMA-MU 2011), Twin Tower Hotel,  
    Bangkok, Thailand, 341-319. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ S. Srimongkok, (2012).  A Review of Mathematical Modeling in Total  
    Hip Replacement, International Mathematical Forum, Vol. 7, No. 52,  
    2561-2569. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวสินีนาฏ  ศรีมงคล  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   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ  นางสาวสินีนาฏ   ศรีมงคล 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
     ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ  นางสาวสินีนาฏ   ศรีมงคล 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
 
 
 



-๑๓- 
 
   ๔.๑.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายดุสิต  ขาวเหลือง  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
 
 ด้วย  นายดุสิต  ขาวเหลือง  ข้าราชการ  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๕๕๒   

สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๒   
      อายุการปฏิบัติงาน  ๓  ปี  ๖  เดือน 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D.  ๒๕๕๑  Dresden University of Technology, 
 (Vocational Education and Training)  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี 
 กศ.ม.   ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
 กศ.บ.  ๒๕๓๑  มศว. บางแสน ประเทศไทย 
 (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ดุสิต  ขาวเหลือง. (๒๕๕๔). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิต 
    ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม  คณะศึกษาศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยบูรพา. ๗ (๑). ๓๓-๔๖. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ดุสิต  ขาวเหลือง. (๒๕๕๕). การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ.  
    วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา . 
    ๗ (๑). ๑๘-๓๒. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 



-๑๔- 
 

 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายดุสิต  ขาวเหลือง  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  ของ  นายดุสิต  ขาวเหลือง   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
     ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา  ของ  นายดุสิต  ขาวเหลือง  และมอบให้กองการเจ้าหน้าที่ 
  ท าแบบประกอบการพิจารณาผลงานทางวิชาการตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ผู้เสนอวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการว่าเป็นไปตามประกาศฯ หรือไม่  
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
    

   ๔.๑.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล  เพื่อขอก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

 ด้วย  นางณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๕๙๗-๒๕๕๑  สังกัดโรงเรียนสาธิต  “พิบูลบ าเพ็ญ”  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๘   
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
           เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
           อายุการปฏิบัติงาน  ๓๖  ปี  ๙  เดือน 
 
 



-๑๕- 
 
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  ๒๕๓๒  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน 
      ประเทศไทย 
 กศ.บ. (ชีววิทยา) ๒๕๒๒  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน 
      ประเทศไทย 
 

 กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล. (๒๕๕๓). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
    วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  โรงเรียนสาธิต   
    สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.  วารสารการศึกษาและ 
    พัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยบูรพา. ๘ (๑).   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล. (๒๕๕๔). สอนให้คิดด้วยจิตวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :  
    โรงพิมพ์ไทยร่มเกล้า, จ านวน  ๓๔๔ หน้า.  เผยแพร่ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๔-ปัจจุบัน. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 

  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
   
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ของ  นางณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 
 



-๑๖- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
     ๑. เห็นชอบการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ของ  นางณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป    

 

 ๔.๑.๒ ร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๔.๑.๒.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 
    พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 ฝ่ายวิชาการเสนอ  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ควบปริญญาโท  พ.ศ. ๒๕๕๖   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
คณะกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับการศึกษา หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให ้
ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  
 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีข้อสังเกตว่าในระยะต่อไปควรพิจารณา 
 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาเอก 
๒ เสนอที่ปรึกษากฎหมายเพ่ือพิจารณาต่อไป  

  
   ๔.๑.๒.๒ ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 ฝ่ายวิชาการเสนอ  ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 



-๑๗- 
 
 คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่เก่ียวกับการศึกษาและนิสิต ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมือ่วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๑๐  เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓  ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบ ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการวิจัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  โดยมีข้อเสนอแนะว่าใน ข้อ ๗ ให้พิจารณาเพิ่มผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการด้วย 
 ๒.  ให้ข้อบังคับฉบับนี้ เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖) 
 ๓.   ข้อ ๑๒ วรรคสองให้แก้ไขเป็นร้อยละ ๕ 
 ๔.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๒.๓ ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย ต าแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 อธิการบดีเสนอ ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย ต าแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พร้อมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 ๑.  ร่าง บทสรุปส าหรับผู้บริหาร การแก้ไขข้อบังคับเก่ียวกับต าแหน่งทางวิชาการ ๒๕๕๕ 
 ๒.  ร่างต าแหน่งทางวิชาการ ม.บูรพา พ.ศ.......... 
 ๓.  การเปรียบเทียบข้อบังคับต าแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ..... 
 ๔.  ร่าง เอกสารแนบท้ายฯ ๑ เกณฑ์ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 ๕.  ร่างเอกสารแนบท้ายฯ ๒ เกณฑ์ประเมินการสอน 
 ๖.  ร่างเอกสารแนบท้ายฯ ๓ เกณฑจ์ริยธรรม 
 ๗.  ร่างแบบขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ า (ม.บ.ว.๐๑) 
 ๘.  ร่างแบบขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยบางส่วนเวลา อาจารย์ (ม.บ.ว.๐๒) 
 ๙.  ร่างแบบขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา นักวิจัย (ม.บ.ว.๐๓) 
 ๑๐.  ร่างแบบขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์พิเศษ (ม.บ.ว.๐๔) 
 
 



-๑๘- 
 ๑๑.  ร่างแบบขอแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก (ม.ว.บ.๐๕) 
 ๑๒.  ร่างแบบขอแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ม.บ.ว.๐๖) 
 ๑๓.  ร่างแบบขอแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเกียรติคุณ (ม.บ.ว.๐๗) 
 ๑๔.  ร่างแบบขอแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์วิจัยเกียรติคุณ (ม.บ.ว.๐๗) 
 ๑๕.  ร่างแบบขอแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ (ม.บ.ว.๐๙) 
 ๑๖.  ร่างแบบขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ อาคันตุกะ (ม.บ.ว.๑๐) 
 ๑๗.  ร่างแบบขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ (ม.บ.ว.๑๑) 
 ๑๘.  ร่าง แบบเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ม.บ.ว.๑๒) 
 ๑๙.  ร่าง แบบการมีส่วนร่วม (ม.บ.ว.๑๓) 
 ๒๐.  ร่าง แบบขอทบทวนผลการพิจารณา (ม.บ.ว.๑๔) 
 ๒๑.  ร่าง แบบของขา้ราชการ 
 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบที่จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail)) 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย ต าแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย ต าแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบ ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย ต าแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒.  เสนอที่ปรึกษากฎหมายก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๒.๔ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัย  
    ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือ 
    ขององค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 ฝ่ายวิชาการเสนอ  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัย  

ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ พ .ศ. ๒๕๕๖ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่เก่ียวกับการศึกษาและนิสิต ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง  
หรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๑๔ สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  



-๑๙- 
 คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่ ๗  ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัย  
 ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ  
 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบ  ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัย  
 ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การ  
 ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมข้อความ ข้อ ๕(๓) ให้มหาวิทยาลัย 
 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย   

 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๒.๕ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยก าหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิต  
    และประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
 ฝ่ายวิชาการเสนอ  ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยก าหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิต 

และประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๖  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่เก่ียวกับการศึกษาและนิสิต ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยก าหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิต 
และประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๑๔ สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยก าหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 และประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๖   
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบ  ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยก าหนดให้มีประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  และประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๖   
 ๒.   เสนอที่ปรึกษากฎหมายก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  



-๒๐- 
 

   ๔.๑.๒.๖ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรในสาขาวิชา  
    อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 ฝ่ายวิชาการเสนอ  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรในสาขาวิชา  

อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่เก่ียวกับการศึกษาและนิสิต ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให ้
ความเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่  ๑๐  เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ  ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรในสาขาวิชา  
 อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.   เห็นชอบ  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรในสาขาวิชา  
  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒.   เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๒.๗  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชา  
    อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
 ฝ่ายวิชาการเสนอ  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชา  

อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชา  
 อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 



-๒๑- 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.   เห็นชอบ  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชา  
  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒.   เสนอที่ปรึกษากฎหมายก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑.๓ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ 
   ๔.๑.๓.๑ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
    (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.  
    จ านวน ๑ ฉบับ  ได้แก่ “วารสารศาสตร”์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ฉบับประกาศลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการ  
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 
แต่ละสาขาวิชา  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยที่มีการผลิตวารสารวิชาการ 
ที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารที่ ก.พ.อ. ยังมิได้ให้ค ารับรอง    
และวารสารที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนงานผลิตขึ้นแต่เห็นว่าวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ .   
มีประโยชน์ต่อคณะ/วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้คณาจารย์ใน  
คณะ/วิทยาลัยน าผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการ 
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)  ได้แก่วารสาร “วารสารศาสตร์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
วารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. 

 
 

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

 
 

ล าดับ วารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑ วารสาร “วารสารศาสตร์”   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

         



-๒๒- 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. จ านวน ๑ ฉบับ  
  ได้แก่ วารสาร “วารสารศาสตร์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. จ านวน ๑ ฉบับ  
  ได้แก่ วารสาร “วารสารศาสตร์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

 

 ๔.๑.๔ อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๔.๑.๔.๑ การอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    ภาคปกติและภาคพิเศษ  จ านวน ๖๙๐ 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 ๖๙๐  คน  
ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปริญญาตรี ๑๗๑ ๑๙๑ ๓๖๒ 

  ปริญญาโท ๒๗ ๒๘๙ ๓๑๖ 

  ปริญญาเอก ๗ ๕ ๑๒ 

  รวมทั้งสิ้น ๒๐๕ ๔๘๕ ๖๙๐ 
    

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการใหป้ริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๖๙๐  คน 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๖๙๐  คน 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  



-๒๓- 
 

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของ 
กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบาย นักวางแผน นักปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ และภาคเอกชน อาจารย์ นักวิชาการ 
ด้านการจัดการสาธารณะ บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ด้านการจัดการ
สาธารณะ และเพ่ือให้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน ที่จะน าร่องการบูรณาการ  
ศาสตร์สาขาต่างๆ สร้างนักนโยบาย วางแผนด้านการจัดการสาธารณะให้เป็นมืออาชีพของไทยและกลุ่มประชาคม
อาเซียนสู่ความยั่งยืน 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  แบบ ๒.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ    ๓๖  หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       ๖  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
 

ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
  แบบ ๑.๑  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    ๔๘  หน่วยกิต 
   - วิชาศึกษาเพ่ิมเติม    (ไม่บังคับ) 
   - วิชาบังคับ     (ไม่นับหน่วยกิต) 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ    ๑๒  หน่วยกิต 
   - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 



-๒๔- 
 

  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕ และในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะหน้า ๑๓  วิชา ๔๖๒๕๒๓   
  ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  
  และให้ปรับเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 ๒.  เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเพ่ิมเนื้อหาปฏิบัติการ 
ในกลุ่มรายวิชาเฉพาะบังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  
และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยเริ่มใช้กับนิสิตรหัส ๕๔ ซึ่งรายวิชาที่มีการปรับปรุงเป็นรายวิชาที่มีแผนการเรียนในชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๔  
จึงไม่มีผลกระทบต่อแผนการศึกษาของนิสิตรหัส ๕๔ 



-๒๕- 
 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๙  หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาพ้ืนฐาน    ๕๑  หน่วยกิต 

  -   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๔  หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   ๒๗  หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ๖๒  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม   ๕๕  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม     ๗  หน่วยกิต 

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยให้ปรับเป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖”  
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
 
 



-๒๖- 
 

   ๔.๒.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์  
    จ านวน ๑๐ หลักสูตร 

 
     คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์  

จ านวน ๑๐ หลักสูตร  ดังนี ้
      ๑.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      ๒.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
จุลชีววิทยาประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      ๓.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      ๔.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๕.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๖.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๗.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๘.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๙.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๑๐.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๐ หลักสูตร แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑ -๔ แล้ว 



-๒๗- 
 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ -๑๐ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์  

จ านวน ๑๐ หลักสูตร  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์  
  จ านวน ๑๐ หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการ นิยามศัพท์ ค าว่า “ผลงานทางวิชาการ” 
  เพ่ือให้คณะ/ วิทยาลัยถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และให้ตัดผลงานทางวิชาการท่ีเป็น 
  การน าเสนอผลงานออก 
 ๒.  เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คือ เพื่อความเหมาะสมของหลักสูตรและสาขาวิชา จึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่  
ล าดับที่ ๓ จาก นายวัลลภ  ใจดี  เป็น  นางประภา  นันทวรศิลป์ และ ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวศิริพร  จันทร์ฉาย   
เป็น  นางสาวอุษา  ฮกยินดี   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่  ๒๔  กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



-๒๘- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒.   เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
 

   ๔.๒.๑.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เนื่องจากจ านวนชั่วโมงเรียน 
ในหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
รายวิชา ๘๘๖๓๐๑ ฐานข้อมูล ในเล่มหลักสูตร มคอ. ๒ มีการระบุจ านวนชั่วโมงของการเรียนไว้ไม่ตรงกัน  
โดยบางแห่งก าหนดไว้เป็น ๓(๓-๐-๖) แต่บางแห่งเป็น ๓(๒-๒-๕) จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องคือ ๓(๓-๐-๖) 
 สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
  แก้ไขจ านวนหน่วยชั่วโมงในวงเล็บ 
 เดิม   ๘๘๖๓๐๑   ฐานข้อมูล    ๓(๒-๒-๕) 
      Databases 
    เปลี่ยนเป็น ๘๘๖๓๐๑   ฐานข้อมูล    ๓(๓-๐-๖) 
      Databases 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ .ศ. ๒๕๕๔  
แล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



-๒๙- 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  

โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เพ่ิมรายวิชาเลือกในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๔๙ 
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอน มีความจ าเป็นต้องเสริมประสบการณ์ทางคลินิกท้ังในและนอกสถาบันประกอบ  
       สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

     เพ่ิมรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๔ วิชา ดังนี ้
     ๑.  ๕๙๘๖๐๑ ประสบการณ์ทางคลินิก ๑  ๑(๐-๓-๑) 

Clinical Experience I 
ค้นคว้าหรือปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ หรือเจตคติ  ในการที่จะเป็น 

แพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
   Research work or clinical training to develop knowledge, skill, attitude in 
medical professionalism, medical ethics  

     ๒.  ๕๙๘๖๐๒ ประสบการณ์ทางคลินิก ๒  ๒(๐-๖-๒)   
Clinical Experience II   

การปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่ 
เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล  หรือสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ  ความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical training or field work in any subject of medicine and 
Related disciplines in health care center or other institution, either domestic or abroad; patient 
safety; medical ethics  

     ๓.  ๕๙๘๖๐๓ ประสบการณ์ทางคลินิก ๓    ๓(๐-๙-๓)   
Clinical Experience III    

การปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องในสถานพยาบาล  หรือสถาบันอื่นรวมไปถึงการปฏิบัติงานในชุมชน ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
จริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical training or field work in any subject of medicine and related disciplines  
health care center, other institutions, or community works; patient safety; medical ethics 
 
 



-๓๐- 
 

     ๔.  ๕๙๘๖๐๔ ประสบการณ์ทางคลินิก ๔    ๔(๐-๑๒-๔)   
Clinical Experience IV    

ฝึกประสบการณ์ ดูงาน ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก  เพื่อเพ่ิมพูน  ความรู้  ทักษะหรือ 
เจตคติในการที่จะเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

Clinical training or study visit abroad to develop knowledge, 
skill, and attitude in medical professionalism, medical ethics 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ .ศ. ๒๕๔๙ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับค าอธิบายรายวิชา วิชา ๕๙๘๖๐๑  ประสบการณ์ทางคลินิก ๑ 
  และ ๕๙๘๖๐๔  ประสบการณ์ทางคลินิก ๔  โดยค าอธิบายรายวิชาไม่ควรเขียนวัตถุประสงค์ 
  ของรายวิชา และต้องเขียนค าอธิบายรายวิชาเป็นวลี 
 ๒.  เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
    และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  
 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการปรับปรุงแก้ไข 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ แก้ไขรหัสวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ ดังนี้ 
       สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
       ๑.  แก้ไขรหัสวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 
           ๑.๑  จากรหัส  ๗๕๔๑๐๑ แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
     Calculus for Business I 
        แก้ไขเป็น ๗๕๔๑๑๑ แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ ๑   ๓ (๓-๐-๖) 
     Calculus for Business I 



-๓๑- 
 

           ๑.๒  จากรหัส  ๗๕๔๑๐๒ แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ ๒   ๓ (๓-๐-๖) 
     Calculus for Business II 
        แก้ไขเป็น ๗๕๔๑๑๒ แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ ๒   ๓ (๓-๐-๖) 
     Calculus for Business II 
           ๑.๓  จากรหัส  ๗๕๓๔๙๔ สหกิจศึกษา     ๖ (๐-๔๐-๕)  
     Cooperative Education 
        แก้ไขเป็น ๗๕๕๔๘๒ สหกิจศึกษา     ๖ (๐-๔๐-๕)  
     Cooperative Education 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.   เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   
 

   ๔.๒.๑.๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 
โดยสืบเนื่องจากในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีทางด้านอณูพันธุศาสตร์  
มาใช้เป็นอย่างมาก โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ทั้งในระดับพื้นฐาน  
และระดับสูง  ดังนั้นเนื้อหาสาระส าคัญของวิชาดังกล่าวที่เปิดเพ่ิมเติมนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
และมีทักษะในการน าเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์มาใช้ในการจัดจ าแนก จุลินทรีย์ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวมีความแม่นย า  
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และสามารถให้รายละเอียดในเชิงลึก (ระดับโมเลกุล) มากกว่าวิธีการจัดจ าแนกแบบดั้งเดิม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
งานวิจัยในปัจจุบัน หากมีการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดจ าแนกจุลินทรีย์ จ าเป็นต้องระบุว่ามีการใช้ เทคนิค
ทางด้านอณูพันธุศาสตร์ในการยืนยันเชื้อด้วยเสมอ  นอกจากนี้การน าข้อมูลระดับโมเลกุลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์  
เชิงวิวัฒนาการระหว่างจุลินทรีย์ยังมีความส าคัญ ทั้งในเชิงวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และระบาดวิทยา เป็นต้น 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ยังไม่มีรายวิชาใดท่ีบรรจุเนื้อหาสาระ ดังกล่าว  ดังนั้น การให้ผู้เรียน
เข้าถึงสาระ และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชานี้ จะท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ใน  
เชิงวิชาการท่ีก้าวหน้า และทันสมัย อีกท้ังหลักการของความรู้ และทักษะดังกล่าวยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับ 
งานทางด้านชีวภาพทุกแขนง 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 

จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
 ๓๐๕๔๑๔  การจัดจ าแนกจุลินทรีย์โดยวิธีทางอณูพันธุศาสตร์และ  ๓(๒-๓-๔)  
  การวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการ  
  Molecular Identification of Microorganisms and  
  phylogenetic analysis 
  บุรพวิชา ๓๐๕๓๑๑, ๓๐๕๒๐๖  
  วิวัฒนาการและความหลากหลายของจุลินทรีย์ หลักการจัดจ าแนกจุลินทรีย์ 
โดยวิธีทางอณูพันธุศาสตร์โมเลกุลเครื่องหมายส าหรับจ าแนกและศึกษาวิวัฒนาการของจุลินทรีย์ เทคนิคต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการจ าแนกจุลินทรีย์โดยวิธีทางอณูพันธุศาสตร์ เช่น การโคลนยีน การเพ่ิมปริมาณยีนโดยปฏิกิริยา  
ลูกโซ่พอลิเมอเรส และการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ วิธีการทางสารสนเทศชีวภาพส าหรับจัดการและ 
วิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุล ความส าคัญของการศึกษาวงศ์วานวิวัฒนาการของจุลินทรีย์ วงศ์วานวิวัฒนาการ 
เพ่ือการจัดจ าแนกจุลินทรีย์ การสร้าง วิเคราะห์ และแปลผลแผนภูมิต้นไม้ที่แสดงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ  
ของจุลินทรีย์ 
  Evolution and diversity of microorganisms; molecular perspectives of 
microbial systematics; taxonomic and evolutionary chronometer; molecular-based techniques 
serving microbial identification, such as gene cloning, polymerase chain reaction, and nucleotide 
sequencing; bioinformatic approaches to molecular data management and analysis; significance of 
microbial phylogeny; phylogenetic approach to microbial classification; construction, analysis and 
interpretation of phylogenetic trees that reflects the genealogical relationships among 
microorganisms  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.   เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๒.๑.๙ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีกิจกรรม 
หรือการแข่งขันเพื่อส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เช่นศิลปะการเขียนพู่กันจีน หัตถศิลป์จีน การแสดง สุนทรพจน์และการขับร้องกลอนเพลงต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมจีนดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของนิสิตทั้งด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนแล้ว . 
ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนอย่างเป็นรูปธรรมจากการฝึกฝนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
และยังมีส่วนช่วยให้นิสิตเกิดทัศนคติที่ดีและการสร้างสรรค์ความคิดเชิงศิลปะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
และการเรียนภาษาจีน และสร้างสุนทรียภาพเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน แต่นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนยังมีทักษะ 
ไม่เพียงพอในด้านต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการจัดกิจกรรมหรือการประกวดจะมีเพียงนิสิตเพียงกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง
เท่านั้นที่จะได้รับการฝึกฝน ภาควิชาจึงตระหนักถึงความจ าเป็นต้องเปิดรายวิชานี้แทนการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้นิสิต
เพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น ภาควิชาจึงมีความประสงค์ขอเพ่ิมรายวิชา ๒๓๕๒๘๑ ศิลปะจีน (CHINESE ARTS) ๑ (๐-๒-๓) 
เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเลือกเรียนกันอย่างทั่วถึงโดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
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สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 เพ่ิมรายวิชาเอกเลือก ๑ รายวิชา ดังนี้ 
 ๒๓๕๒๘๑ ศิลปะจีน      ๑ (๐-๒-๓) 
   Chinese Arts  
   ศิลปะจีนในแขนงต่างๆ เช่น ศิลปะการเขียนพู่กันจีน หัตถศิลป์จีน  ระบ าจีน การบรรเลง
เครื่องดนตรีจีน การขับร้องกลอนเพลงจีนพ้ืนบ้าน  ตลอดจนศิลปะการป้องกันตน   
   Chinese arts such as Chinese calligraphy, Chinese handicrafts, Chinese 
dancing, Chinese musical instruments, Traditional Chinese folk songs and Chinese martial arts   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ .ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.   เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  ๔.๒.๑.๑๐ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ เนื่องจากวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น ๓ 
(Japanese Reading III) ๓ (๓-๐-๖) เป็นวิชาที่มีในหลักสูตรเก่าแต่ไม่มีในหลักสูตรใหม่และเนื่องจากมีนิสิตตกค้างที่ยัง
ไม่ได้ลงเรียนวิชานี้อีกประมาณ ๔ คน ท าให้ภาควิชามีความจ าเป็นต้องเปิดรายวิชานี้ และแทนที่จะเปิดรายวิชานี้เพื่อ
ผู้เรียน ๔ คน จึงคิดว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าให้นิสิตในหลักสูตรปัจจุบันสามารถลงเรียนได้ด้วยอีกท้ังวิชาการอ่านเป็นวิชา 
ที่สามารถบูรณาการทักษะ การเขียน การพูด และการฟังได้อย่างมาก และยังช่วยเพิ่มความรู้ในด้านตัวอักษรจากทักษะ
การอ่าน ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พบตัวอักษรใหม่ๆ และค าศัพท์ที่ใช้เฉพาะทางมากข้ึน ภาควิชาจึงมีความประสงค์จะขอ  



-๓๕- 
 
เพ่ิมรายวิชา ๒๓๖๓๓๔ การอ่านภาษาญี่ปุ่น ๓ (Japanese Reading III) ๓ (๓-๐-๖) ในหมวดรายวิชาเลือกเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนวิชาได้เพ่ิมข้ึน โดยไม่กระทบโครงสร้างเดิม 

สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 เพ่ิมรายวิชาเอกเลือก ๑ รายวิชา ดังนี้ 
 ๒๓๖๓๓๔ การอ่านภาษาญี่ปุ่น ๓      ๓ (๓-๐-๖) 
   Japanese Reading III  
   การฝึกอ่านเพ่ือความเข้าใจจากงานเขียนภาษาญี่ปุ่นประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือหรือ
บทความวิชาการท่ีมีค าศัพท์เฉพาะทาง 
   Reading comprehension practice from a great variety of texts in Japanese: 
books or academic articles with technical terms 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี  และ 
  ค าอธิบายรายวิชาไม่ควรเขียนวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
 ๒. ให้แก้ค าอธิบายรายวิชา จาก “การฝึกอ่าน” เป็น “การอ่าน”  
 ๓.   เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๓๖- 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑  อธิการบดีขอบคุณกรรมการสภาวิชาการ   
 
  เนื่องจากกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการสภาวิชาการ  อธิการบดีในฐานะประธานกรรมการสภาวิชาการจึงขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน 
ที่ได้ช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
 
    
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


