
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  

วันพุธท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ช้ัน ๙  อาคาร ภปร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี 
 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   มีรัตน์  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์   ธระเสนา  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.บุญรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  กรรมการ  
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๓. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

๑๖.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 

๑๗.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล   

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ผู้เข้าช้ีแจง 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์  วงษ์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. ดร.ภาณุวัฒน์   ด่านกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๓. ดร.สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ  ภาสุระ คณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ทนา  พรมสวย คณะวิทยาศาสตร์ 
๖. ดร.วนัสรา  เชาวน์นิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์  บารมี คณะพยาบาลศาสตร์  

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕  น. 
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วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ   
๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕  

เม่ืออังคารท่ี  ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ คําส่ังแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ด้วยกรรมการสภาวิชาการ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น  

เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา ๒๑(๘) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกอบกับ 
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงแต่งต้ัง 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี ๒/๒๕๕๖  เรื่อง แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
สภาวิชาการ ท้ังนี้คําสั่งดังกล่าวมีผลต้ังแต่วันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี  ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
สั่ง ณ วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๑.๓ การใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่   
 
 ตามหนังสือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๙๓ ลงวันท่ี 

๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรณีการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
เดิม ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ครั้งใหม่ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ  
(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
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มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๑.๔ หารือเก่ียวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๖) และ (ฉบับท่ี ๗)  
 
 ตามหนังสือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว ๖๕ ลงวันท่ี 

๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอบข้อหารือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรณีการบังคับใช้
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๖) และ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕  ว่า ก.พ.อ. ได้ปรับปรุงการใช้บังคับ 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวใหม่ ตามประกาศฯ (ฉบับท่ี ๘) และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ  
(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๑.๕ แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
 และจรรยาบรรณทางวิชาการ และขอความร่วมมือกําหนดมาตรการลดระยะเวลาใน 
 การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

 
  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๔๙๒  ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ให้สถาบันอุดมศึกษานําไปออกข้อบังคับและถือปฏิบัติ  และได้กําหนดแนว
ปฏิบัติในกรณีท่ีไม่สามารถแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้  ให้คัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาท่ีใกล้เคียงกับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี ก.พ.อ. กําหนดก่อนและให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน
ดําเนินการแต่งต้ังนั้น   
  ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดแนวปฏิบัติ 
ในการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ีอทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษามี 
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ตามหนังสือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ. ๐๕๐๙๖ (๒)/  
ว ๑๒๗ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
   
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕  



-๕- 
 เม่ืออังคารท่ี  ๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   
 
 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕  เม่ืออังคารท่ี   

๒๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ท่ีประชุมรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  โดยมีข้อสังเกตให้ปรับแก้ หน้า ๖ คําว่า “chonburi” เป็น “Chon Buri” 
 
วาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 
  แผน ก แบบ ก ๒ 

๑.  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๒.  สามารถประยุกต์ความรู้ในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
๔.  มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม  

 เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผน ข 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. สามารถประยุกต์ความรู้ในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 ๔. สามารถประเมินปัญหาด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมและประยุกต์ความรู้  
  ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหาดังกล่าวในสังคมและองค์กร 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๗ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 

  หมวดวิชาบังคับ     ๑๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 



-๖- 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข  
  หมวดวิชาบังคับ     ๑๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๒  หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์       ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน 
 และสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
 รายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
   ๔.๑.๑.๒  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๑๐ คน และแผน ข  
จํานวนประมาณ ๓๐ คน  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 



-๗- 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิต 

ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒  
จํานวนประมาณ ๑๐ คน และแผน ข จํานวนประมาณ ๓๐ คน   

 
 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิต 
 ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒  
 จํานวนประมาณ ๑๐ คน และแผน ข จํานวนประมาณ ๓๐ คน   

  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๓  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้าง 
    และงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
งานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ 
๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้  
  แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒. สามารถประยุกต์เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้างได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 
 ๓.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 ๔. มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้าง 
  พ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองเป้าหมายของสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผน ข 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒. สามารถประยุกต์เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้างได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 
 ๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 ๔. เพ่ิมโอกาสให้ผู้ท่ีมีประสบการณ์ทํางานได้พัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพด้านงานจัดการ 
  งานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 

  หมวดวิชาบังคับ       ๙  หน่วยกิต 



-๘- 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๑๕  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข  
  หมวดวิชาบังคับ       ๙  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๒๑  หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์       ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้าง 
และงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและ 
   งานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้าง 
  และงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ดังนี้ 

 ๑.๑  หน้า ๑๒  ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทย รายวิชา ๕๒๕๖๑๔  เป็น 
  สัญญาและประเด็นทางกฎหมายในการก่อสร้าง 
 ๑.๒ หน้า ๑๘ ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาไทย รายวิชา ๕๒๕๖๕๒ ให้สอดคล้องกันท้ังเล่มหลักสูตร 
 ๑.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เขียนตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ได้แก่ Proceedings  
  วารสาร หนังสือ ตํารา และบทความทางวิชาการ โดยให้ใช้รูปแบบการเขียน แบบ APA 
 ๑.๔ หน้า ๓๓ รายวิชา ๕๒๕๕๙๑ สัมมนาทางการจัดการงานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑ 
  ให้ตัดคําว่า “โดยนิสิต อาจารย์ และวิทยากรรับเชิญ” ออก 
 ๑.๕ หน้า ๓๓ รายวิชา ๕๒๕๕๙๒ คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตัดคําว่า  
  “Discussion of” ออก 
 ๑.๖ หน้า ๓๗ รายวิชา ๕๒๕๖๕๒ ให้พิจารณาปรับแก้คําอธิบายรายวิชา และชื่อวิชาภาษาไทยและ 
  ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 



-๙- 
 ๑.๗ หน้า ๓๗ รายวิชา ๕๒๐๖๙๙ งานนิพนธ์ ให้พิจารณาทบทวนเนื้อหารายวิชาเก่ียวกับ 
  จรรยาบรรณและจริยธรรมนักวิชาการ 
 ๑.๘ หน้า ๒๙ ข้อ ๖ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือความพึงพอใจ 
  ของผู้ใช้บัณฑิต ปรับแก้คําผิด จาก “โดยเฉลี่ยระดับ ๓๕.” เป็น “๓.๕๑” 
๒. เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๔  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยจะเปิดรับนิสิต 
ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๑๐ คน  
และแผน ข จํานวนประมาณ ๓๐ คน  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖   

โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา  
แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๑๐ คน และแผน ข จํานวนประมาณ ๓๐ คน   

 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖   
  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา 
  แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๑๐ คน และแผน ข จํานวนประมาณ ๓๐ คน   
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายปิติวรรธน์  สมไทย  เพ่ือขอกําหนด 
    ตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 

 ด้วย  นายปิติวรรธน์  สมไทย  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เลขประจําตําแหน่ง 
๔๘๙-๒๕๕๑  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 



-๑๐- 
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาทัศนศิลป์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์  เม่ือวันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาทัศนศิลป์  เม่ือวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘   
                อายุการปฏิบัติงาน  ๑๗  ปี  ๑  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ศ.ม.  (ภาพพิมพ์) ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 ศ.บ.  (ภาพพิมพ์) ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      เสนอผลงานทางวิชาการ  โดยใช้ผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๔  วิธีท่ี  ๒ (๒)  ประกอบด้วยผลงาน 
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืนจํานวน  ๓  เรื่อง  ซ่ึงมีคุณภาพดีมากทุกเรื่องและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ 
ท่ี ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้ ไม่นับผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ 
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร   
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่    
 เรื่องท่ี  ๑ ปิติวรรธน์  สมไทย.  เอกสารวิชาการประกอบผลงานศิลปะชุด ความงามของ 
    ความไม่สมบูรณ์.  ชลบุรี:  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕  
    (อัดสําเนา) ประกอบด้วยงานสร้างสรรค์ ๒ ชิ้น 
    ๑.๑  ปิติวรรธน์  สมไทย. เอกสารวิชาการประกอบผลงานศิลปะชุดความงามของ 
           รูปแบบท่ีถูกทําลาย. ชลบุรี: คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕   
           (อัดสําเนา) 
    ๑.๒  ปิติวรรธน์  สมไทย.  เอกสารวิชาการประกอบผลงานศิลปะชุดความงามของภาษา   
           งู ๆ ปลา ๆ . ชลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕.  
           (อัดสําเนา) 
    เผยแพร่  นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี  ๒๕๔๙  โครงการเชิดชูเกียรติศิลปิน 
    ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งท่ี ๖ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัย 
    ศิลปากร 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
             เรื่องท่ี  ๒ ปิติวรรธน์  สมไทย.  เอกสารวิชาการประกอบผลงานศิลปะเครื่องมือวัดความรู้สึก. 
           ชลบุร:ี  คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕. (อัดสําเนา) 
           ประกอบด้วยงานสร้างสรรค์ ๒ ชิ้น 
    ๒.๑  ปิติวรรธน์  สมไทย. เอกสารวิชาการประกอบผลงานศิลปะชุดเครื่องมือ 
           วัดความรู้สึก. ชลบุร:ี คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕   
           (อัดสําเนา) 
    ๒.๒  ปิติวรรธน์  สมไทย.  เอกสารวิชาการประกอบผลงานศิลปะชุดสัดส่วนแปรผัน 
           ระหว่างวันเวลาท่ีถูกใช้ไปกับวันเวลาท่ีเหลืออยู่ในชีวิต . ชลบุร:ี  
           คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕. (อัดสําเนา) 
    เผยแพร่  นิทรรศการศิลปกรรม ฉงน สงวัย ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่ง 
    กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ 



-๑๑- 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๓ ปิติวรรธน์  สมไทย.  เอกสารวิชาการประกอบผลงานศิลปะชุดการย้ายภูเขาเข้ามา 
    ไว้ในห้องแสดงภาพ. ชลบุรี:  คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕.  
    (อัดสําเนา) 
    เผยแพร่  นิทรรศการศิลปะ Bringing a Mountain in to a Gallery ณ Helen E.  
    Copeland Gallery, ๒๑๓ Haynes Hall, Bozeman, Montana ๕๙๗๑๗ USA  
    พ.ศ. ๒๕๕๔. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายปิติวรรธน์  สมไทย  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นายปิติวรรธน์  สมไทย    
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นายปิติวรรธน์  สมไทย   โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑.๑ มอบให้กองการเจ้าหน้าท่ี ทําบันทึกถึงคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
   เพ่ือตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ  โดยจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่า 
   ใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรและต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว 
   ไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
  ๑.๒ ก.พ.อ. ๐๓ หน้า ๓ ให้ปรับรูปแบบการเขียนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  และ 
   การเผยแพร่ให้ชัดเจน ท้ังนี้ให้ผู้เสนอผลงานขอคําแนะนําจาก ศาสตราจารย์สุชาติ  เถาทอง 
  ๑.๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวเลขอารบิค  
   สําหรับผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้ตัวเลขไทย   
 ๒. เม่ือปรับแก้แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการต่อไป   
 

    ๔.๑.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ  นายวิเชียร  ชาลี  เพ่ือขอกําหนด 



-๑๒- 
    ตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 
 ด้วย  นายวิเชียร  ชาลี  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เลขประจําตําแหน่ง   

๑๐๔-๒๕๔๕  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์  เม่ือวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
           เม่ือวันท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                อายุการปฏิบัติงาน  ๙  ปี  ๖  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด.  (วิศวกรรมโยธา) ๒๕๕๑   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
        ประเทศไทย 
 วศ.ม.  (วิศวกรรมโยธา) ๒๕๔๖   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
        ประเทศไทย 
 วศ.บ.  (วิศวกรรมโยธา) ๒๕๔๑   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
   

 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

      เสนอผลงานทางวิชาการ  โดยใช้ผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๔    วิธีท่ี  ๒ (๑)  ประกอบด้วยผลงานวิจัย 
จํานวน  ๓  เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพดีมากทุกเรื่องและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้  
ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร   
 งานวิจัย  จํานวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ W. Chalee, P. Ausapanit and C. Jaturapitakkul. (2010). Utilization of fly  
    ash concrete in marine environment for long term design life analysis.  
    Materials and Design 31 : pp. 1242-1249. (Impact factor 2010 = 2.200, 
    SJR ; Industrial and Manufacturing Engineering = Q1) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
 เรื่องท่ี  ๒ T. Cheewaket, C. Jaturapitakkul and W. Chalee. (2010). Long term  
    performance of chloride binding capacity in fly ash concrete in a marine  
    environment Construction and Buklding Materials 24 : pp. 1352-1357.   
    (Impact factor 2010 = 1.834, SJR Building and Construction = Q1, Civil  
    and Structural Engineering = Q1) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 

           

 เรื่องท่ี  ๓ T. Cheewaket, C. Jaturapitakkul and W. Chalee. (2012). Initial corrosion  
    presented by chloride threshold penetration of concrete up to 10  
    Year-results under marine site”, Construction and Building Materials 37,  
    pp. 693-698.  (Impact factor 2010 = 1.834,  SJR Building and Construction  
    = Q1, Civil and Structural Engineering = Q1) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 



-๑๓- 
 

 เรื่องท่ี  ๔ W. Chalee, C. Jaturapitakkul and P. Chindaprasirt, 2009, “Predicting the  
    chloride penetration of fly ash concrete in seawater”, Marine Structure,  
    pp. 341-353  (Impact factor 2010 = 0.901,  SJR Building and Construction  
    = Q1, Civil and Structural Engineering = Q1) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 

 

 กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวิเชียร  ชาลี  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ของ  นายวิเชียร  ชาล ี
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ของ  นายวิเชียร  ชาล ี  
  โดยมีข้อสังเกตว่า แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ในส่วนชื่อเรื่อง  
  ให้เขียนรูปแบบเดียวกับ ก.พ.อ. ๐๓   
 ๒. นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการต่อไป    
 

   ๔.๑.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ  นางสาวยุวดี  รอดจากภัย   
    เพ่ือขอกําหนด ตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 
 ด้วย  นางสาวยุวดี  รอดจากภัย  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

เลขประจําตําแหน่ง  ๕๒๐-๒๕๕๑  สังกัดภาควิชาสุขศึกษา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์  เม่ือวันท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
           เม่ือวันท่ี  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                อายุการปฏิบัติงาน  ๑๗  ปี  ๖  เดือน 



-๑๔- 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๔๕   มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 วท.ม.  (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๓๒   มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 วท.บ. (สุขศึกษา)  ๒๕๒๖    มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
  

 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ยุวดี  รอดจากภัย, รัชนี  สรรเสริญ และวรรณรัตน์  ลาวัง. (๒๕๕๐).   
    การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจของญาติท่ีดูแลผู้ใหญ่ป่วยเรื้อรังท่ีบ้าน.   
    วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒ (๑) : ๕๘-๖๒. 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ท่ีเป็นท่ียอมรับระดับชาติ  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐  
   

 เรื่องท่ี  ๒ ยุวดี  รอดจากภัย  และนิภา  มหารัชพงศ์. (๒๕๕๓).  ผลของการใช้โปรแกรมการสร้าง 
    เสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนิสิตปริญญาโท  คณะสาธารณสุขศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยบูรพา.  วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. ๔๐ (๒) : ๑๗๕-๑๘๐. 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ท่ีเป็นท่ียอมรับระดับชาติ  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   
 
 เรื่องท่ี  ๓ ยุวดี  รอดจากภัย, สมพล  กิตติเรืองเกียรติ และประสิทธิ์  กมลพรมงคล. (๒๕๕๕).   
    ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอํานาจต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่มเสี่ยง 
    โรคเบาหวาน  อําเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี.  วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัย 
    บูรพา. ๗๒ (๒) : ๑๑๖-๑๒๓. 
    *วารสารอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ท่ีเป็นท่ียอมรับระดับชาติ  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

 หนังสือ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ยุวดี  รอดจากภัย. (๒๕๕๕). แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ. 
    พิมพ์ครั้งท่ี  ๒.  บริษัทโฮ่โกะเพรส  จํากัด.  จํานวน  ๑๕๑  หน้า 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวยุวดี  รอดจากภัย  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐   
ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์  
    



-๑๕- 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  ของ  นางสาวยุวดี  รอดจากภัย 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
หมายเหตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสภาวิชาการ  

ไม่ขออยู่ในท่ีประชุม เนื่องจากเป็นผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  ของ  นางสาวยุวดี  รอดจากภัย   
  โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกตว่า  มอบให้กองการเจ้าหน้าท่ี ทําบันทึกถึงคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  ให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานหนังสือสู่สาธารณะ  โดยจะต้องเป็นไป 
  อย่างกว้างขวางมากกว่าใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรและต้องเผยแพร่ 
  สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
 ๒. นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการต่อไป    

 
   ๔.๑.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวกนกวรรณ  สาโรจน์  เพ่ือขอกําหนด 
    ตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
 
 ด้วย  นางสาวกนกวรรณ  สาโรจน์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  เลขประจําตําแหน่ง   

๓-๒๕๔๓  สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา  เม่ือวันท่ี  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๒  อายุการปฏิบัติงาน  ๑๓ ปี  
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Korean Linguistics)  ๒๕๕๓  Seoul National University 
      ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 M.A. (Korean Linguistics) ๒๕๔๒  Chungnam National University 
      ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 ศศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๓๘  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย   

 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑   Kanokwan Sarojna. (2012). A STUDY OF FIRST YEAR KOREAN MAJOR  

    STUDENTS’ OPINION ABOUT KOREAN LISTENING-SPEAKING 1  



-๑๖- 
   COURSE(234121).  In  Proceedings of the 22nd INTERNATIONAL  
  CONFERENCE ON KOREAN LANGUAGE EDUCATION, (pp. 325-332). 
  Republic of Korean : The International Association For Korean Language  
  Education. 

      เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
      เรื่องท่ี  ๑ Kanokwan Sarojna. (2011). THE ERRORS OF USING KOREAN PARTICLES  

BY  THAI STUDENTS FOCUS ON ‘-이/가’, ‘-은/는’ AND  ‘-을/를’.   
In  Proceedings  of the 4th BIENNIAL KSASA INTERNATIONAL CONFERENCE,  
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR GLOBALISATIONA OF KOREAN  
STUDIES (pp. 171-178).  Indonesia: Korean Studies Association of  Southeast 
Asia.       

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
            

      เรื่องท่ี  ๒ Kanokwan Sarojna. (2011). THE ERRORS OF USING KOREAN PARTICLES  
BY  THAI STUDENTS FOCUS ON ‘-이/가’, ‘-은/는’ AND  ‘-을/를’.   
In  Proceedings  of the 4th BIENNIAL KSASA INTERNATIONAL CONFERENCE,  
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR GLOBALISATIONA OF KOREAN  
STUDIES (pp. 171-178).  Indonesia: Korean Studies Association of  Southeast 
Asia.       

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  

 
 

 กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวกนกวรรณ  สาโรจน์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
    
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  ของ  นางสาวกนกวรรณ  สาโรจน์ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   



-๑๗- 
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  ของ  นางสาวกนกวรรณ  สาโรจน์  โดยสภาวชิาการมีข้อสังเกตว่า  
  ให้ปรับแก้ ก.พ.อ. ๐๓  ให้ระบุสถานภาพผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และปรับรูปแบบ 
  การเขียนบทความวิชาการและตัวอักษรเป็นแบบ APA 
 ๒. นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการต่อไป    
 

   ๔.๑.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวอัครา  โศภารักษ์  เพ่ือขอกําหนด 
    ตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 ด้วย  นางสาวอัครา   โศภารักษ์  ข้าราชการ  ตําแหน่งอาจารย์  เลขประจําตําแหน่ง  ๑๒๐๕   

สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา  เม่ือวันท่ี  ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๒   
      อายุราชการ  ๑๓  ปี  ๖  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (เทคโนโลยี)  ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
 วท.ม.  ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 วท.บ.   ๒๕๔๒  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕   



-๑๘- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  โดยใช้ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  “ข้อ ๕.๑.๓ (๒) ผลงานวิจัย ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยท่ีทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ...”  
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ A. Sopharak, B. Uyyanonvara, and S. Barman, Automatic Microaneurysm  
   Detection from Non-dilated Diabetic Retinopathy Retinal Images Using  
   Mathematical Morphology Methods, IAENG International Journal of  
   Computer Science. 38 (3), (2011). P. 295-301. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 เรื่องท่ี  ๒ A. Sopharak, B. Uyyanonvara, S. Barman and T. Williamson, Automatic  
   Microaneurysm Detection from Non-dilated Diabetic Retinopathy Retinal  
   Images,  Lecture Notes in Engineering and Computer Science. Proceedings  
   of The World Congress on Engineering 2011, 6-8 July, 2011, London, U.K.,  
   pp. 1583-1586. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ   
นางสาวอัครา  โศภารักษ์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันท่ี   
๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  และประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๕  ลงวันท่ี   
๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์   
  
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ  นางสาวอัครา  โศภารักษ์ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ  นางสาวอัครา  โศภารักษ์    
 ๒. นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการต่อไป    
 



-๑๙- 
   ๔.๑.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์  เพ่ือขอกําหนด 
    ตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
 

  ด้วย  นางสุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  เลขประจําตําแหน่ง  
๔๑๘-๒๕๕๑   สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงาน 
ทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา  เม่ือวันท่ี  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒   
      อายุการปฏิบัติงาน  ๓  ปี  ๕  เดือน 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)     ๒๕๕๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)  ๒๕๔๐  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)     ๒๕๓๗  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 (เกียรตินิยมอันดับ ๒)   

 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์. (๒๕๕๕). การสํารวจสถานภาพและการสืบทอดสื่อการแสดง 
    พ้ืนบ้านในภาคตะวันออก, วารสารนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
    ๓๐ (๓), หน้า ๑๘-๓๓. 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี  ๑๙  กันยายน 
    พ.ศ. ๒๕๕๕   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    เรียบร้อยแล้ว 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์. (๒๕๕๖). สื่อการแสดงพ้ืนบ้าน  :  การศึกษาจากกระบวนทัศน์ 
    เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขานิเทศศาสตร์.  วารสารวิชาการวารสารศาสตร์   
    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๖(๑), 
    *สภามหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๒๔  มกราคม   
    พ.ศ. ๒๕๕๖   ได้ให้ความเห็นชอบ วารสารวิชาการวารสารศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรียบร้อยแล้ว 
    (บรรณาธิการวารสารตอบรับให้ลงตีพิมพ์ และอยู่ในกระบวนการท่ีกําลังตีพิมพ์เผยแพร่) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐        
   

 กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
    



-๒๐- 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ  นางสุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ  นางสุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์    
 ๒. นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการต่อไป    
 
 

   ๔.๑.๒.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวสาธินี  เลิศประไพ  เพ่ือขอกําหนด 
    ตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
 

  ด้วย  นางสาวสาธินี  เลิศประไพ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  เลขประจําตําแหน่ง   
๘๐๖-๒๕๕๓  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา  เม่ือวันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑   
      อายุการปฏิบัติงาน  ๑๔ ปี  



-๒๑- 
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด.  (คณิตศาสตร์) ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 วท.ม.  (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 วท.บ. (คณิตศาสตร์) ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย   

 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑   S. Lertprapai, M. Tiensuwan. (2012). On a comparison of the variance  
     estimates of exponential distribution by multiple criteria decision making  
     method.  Model Assisted Statistics and Applications 7 : 215-260. 
      เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 เรื่องท่ี  ๒   S. Lertprapai, M. Tiensuwan. (2010). An application of multiple criteria  
     decision making to water quality data in Thailand.  Far East Journal of  
     Applied Mathematics 7 (2) : 103-124. 
      เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 เรื่องท่ี  ๓   S. Lertprapai, M. Tiensuwan. (2009). An application of multiple criteria  
     decision making in combining environmental indices of five air pollution  
     indicators.  Thailand Statistician 7 (2) : 131-145. 
      เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
      เรื่องท่ี  ๑ S. Lertprapai. (2013). Review : Multiple criteria decision making method  
    with  applications.  International Mathematical Forum 8 (7) : 347-355       
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
       

 กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวสาธินี  เลิศประไพ  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
    



-๒๒- 
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ  นางสาวสาธินี  เลิศประไพ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ  นางสาวสาธินี  เลิศประไพ 
 ๒. นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการต่อไป    
 

   ๔.๑.๒.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางลภัสรดา  โอดอลน่อล  เพ่ือขอกําหนด 
    ตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

  ด้วย  นางลภัสรดา  โอดอลน่อล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  เลขประจําตําแหน่ง   
๑๖๖-๒๕๔๖  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  สถาบันภาษา  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา  เม่ือวันท่ี  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๖   
      อายุการปฏิบัติงาน  ๙ ปี  ๖  เดือน 
 (เดิมอยู่สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยได้ตัดโอนตําแหน่ง  
 เลขประจําตําแหน่ง และอัตราเงินเดือน ไปต้ังจ่ายทางสังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  สถาบันภาษา   
 ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี ๒๘๓๑/๒๕๕๔   
 เรื่อง การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันท่ี  ๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔)   

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ศศ.ม.   ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
 (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) 
 ศศ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา) ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประเทศไทย 
 ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย   

 กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ O’ Donnell, L. (2011).  English Reading Comprehension Strategies Used  
  by First Year Non-English Major Students at Burapha University.  
  Thailand. Proceedings of The Asian Conference on Language  
  Learning. 10-12 June 2011. Osaka. Japan. P. 260-273. 



-๒๓- 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
      เรื่องท่ี  ๑ O’ Donnell, L. (2012). The Effects of Online Revision Exercises on  
    the English Language Learning Outcomes of Students at Burapha  
    University.  Proceedings of the 15th International CALL Research  
    Conference. 24-27 May 2012. Providence University. Taichung. Taiwan.  
    P. 507-509.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
           

      กองการเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางลภัสรดา  โอดอลน่อล  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
    
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ของ  นางลภัสรดา  โอดอลน่อล 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ของ  นางลภัสรดา  โอดอลน่อล 
 ๒. นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการต่อไป 

 ๔.๑.๓ หน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง 
   ๔.๑.๓.๑ การปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้งและการขอปิดหลักสูตรสาขาวิชา  
    จํานวน ๑ หน่วยสอน 
 
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้งและการขอปิดหลักสูตรสาขาวิชา  

จํานวน ๑  หน่วยสอน คือ หน่วยสอนสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา (อาคารส่งเสริมและ 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือการขยายโอกาส กองการศึกษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เนื่องจากจํานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับเข้า  
จึงส่งผลกระทบทําให้รายรับตํ่ากว่าจุดคุ้มทุน  
 คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตงจังหวัดยะลา (อาคารส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือการขยายโอกาส กองการศึกษา)แล้ว ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕  



-๒๔- 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. การปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้งและการขอปิดหลักสูตรสาขาวิชา จํานวน ๑ หน่วยสอน คือ  
  หน่วยสอนสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา (อาคารส่งเสริมและ 
  พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือการขยายโอกาส กองการศึกษา)  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง หน่วยสอนสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง  
  อําเภอเบตง จังหวัดยะลา (อาคารส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
  เพ่ือการขยายโอกาส กองการศึกษา) และการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๑.๔ การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 
   ๔.๑.๔.๑ การยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
เทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตร  คือ เนื่องจากมีผู้สนใจเรียน 
ในบางกลุ่มสาขาค่อนข้างน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีมติให้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๒ หลักสูตร ในสาขาวิชาท่ีมี 
ผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจํานวนมาก ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
งานก่อสร้างและงานโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือให้มีความเข้มข้นในเนื้อหาของแต่ละสาขาวิชา 
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นอย่างแท้จริง และได้นําเข้าพิจารณา 
ขอเปิดหลักสูตรและขอเปิดรับนิสิตในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  ปัจจุบันมีจํานวนนิสติ 
ท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนี้ จํานวน ๘๐ คน  ซ่ึงหลักสูตร 
ดังกล่าวจะยกเลิกสมบูรณ์ เม่ือนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่สําเร็จการศึกษาครบท้ังหมด โดยขอยกเลิกหลักสูตร  
และหยุดรับนิสิตใหม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  แล้ว 



-๒๕- 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. การยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

 

 ๔.๑.๔ อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา 
   ๔.๑.๕.๑ การอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    ภาคปกติและภาคพิเศษ  จํานวน ๓๘๘ คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) กําหนดอํานาจหน้าท่ีของ 
สภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย”  โดยข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีได้รวบรวมจาก 
คณะต่าง ๆ ซ่ึงคณะ ฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จํานวน ๓๘๘  คน  
ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปริญญาตรี ๗๐ ๑๖๕ ๒๓๕ 
  ปริญญาโท ๒ ๔๓ ๔๕ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปริญญาตรี ๔๑ ๑๐ ๕๑ 
  ปริญญาโท ๕ ๔๔ ๔๙ 
  ปริญญาเอก ๖ ๒ ๘ 
  รวมท้ังส้ิน ๑๒๔ ๒๖๔ ๓๘๘ 

    
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๓๘๘  คน 



-๒๖- 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๓๘๘  คน  โดยมีข้อสังเกตว่า  
  ให้ระบุวันท่ีเสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๒๗- 
 

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้เปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๑๒  ปี  จงึสมควรปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือให้ทันสมัยและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก ๒ 

  หมวดวิชาบังคับ     ๑๕  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๙  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     ๑๒  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 

 



-๒๘- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
  ดังเอกสารท่ีแนบท้าย 

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๒ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๓  
    หน่วยสอนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๓  หนว่ยสอนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรคือ เนื่องจากคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร 
บางคน ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
กําหนด  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรจาก ดร.ลัดดาวัลย์  พุทธรักษา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วริยา  วชิราวัธน์   (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนท่ี ๖๖๐๗/๒๘๙ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
การบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หน่วยสอนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการขอมติตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๖๐๒.๕/ว ๐๓๖๑  
ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๓   

หน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๓  หนว่ยสอนนอกสถานท่ีตั้ง 
  สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยขอให้เขียนผลงานทางวิชาการ 
  ของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. 

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 

 

   ๔.๒.๑.๓ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    (คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว) 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 



-๒๙- 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคือ เนื่องจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางท่านได้ลาออก 
จากการเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลําดับท่ี ๓ จากนางสาวศิริโสภา อินขะ เป็น นางนิรามัย ฝางกระโทก 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๔ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีข้อสังเกตว่า  
  ให้ปรับรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเป็นแบบ APA  และให้ปรับแก้คําว่า  
  “Proceeding” เป็น “Proceedings” 

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือ เนื่องจากรหัสวิชาของหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรร่วมกับ 
เครือเทา – งาม ซ่ึงซํ้าซ้อนกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้น สาขาวิชาจึงเห็นควร 
ให้เปลี่ยนรหัสในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๐ ธนัวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 



-๓๐- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
๑.  เพ่ือให้รายวิชาเลือกเหมาะสมกับการบูรณาการความรู้ด้านสหวิทยาการกับวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

  ๒.  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ในอนาคต 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ)       

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  และขอให้ปรับแก้คําว่า “นักศึกษา”  
  เป็น “นิสิต” 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

คณิตศาสตร์ศึกษา  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขคือเพ่ิมรายวิชาเลือกจํานวน ๒ รายวิชา  
ได้แก่ รายวิชา ๓๒๗๖๕๑ คณิตศาสตร์เชิงการจัด ๓(๓-๐-๖) และรายวิชา ๓๒๗๖๗๑  ทฤษฎีจํานวนสําหรับ 
คณิตศาสตร์ศึกษา ๓(๓-๐-๖) เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีใช้ในโรงเรียน   (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 



-๓๑- 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๐ ธนัวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา   
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  และขอให้ปรับแก้คําว่า “นักศึกษา” เป็น “นิสิต” 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 

   ๔.๒.๑.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยมีเหตุผล ในการปรับปรุงแก้ไขคือ แก้ไขชื่อวิชา เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
  แก้ไขชื่อรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  กลุ่ม ๕ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ยานยนต์และชิ้นส่วน จํานวน ๒ วิชา ดังนี ้

๑. เดิม  ๕๒๓๓๑๑  สถิติสําหรับเทคโนโลยียานยนต์    ๓(๓-๐-๖) 
        Engineering Statistics for Automotive Technology 
 เปล่ียนเป็น ๕๒๓๓๑๑  สถิติสําหรับเทคโนโลยียานยนต์    ๓(๓-๐-๖) 
        Statistics for Automotive Technology 

๒. เดิม  ๕๒๓๓๑๒  เศรษฐศาสตร์สําหรับเทคโนโลยียานยนต์   ๓(๓-๐-๖) 
        Engineering Economy for Automotive Technology 

เปล่ียนเป็น ๕๒๓๓๑๒  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสําหรับเทคโนโลยียานยนต์ ๓(๓-๐-๖) 
        Engineering Economy for Automotive Technology 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๒  กุมภาพันธ์  



-๓๒- 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒.   เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 



-๓๓- 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ๕.๑  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ทุกวันอังคารท่ี ๔ ของเดือนเว้นเดือน เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
    
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


