
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  

วันอังคารท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ช้ัน ๙  อาคาร ภปร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี 
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   ยาวะประภาษ     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   มีรัตน์  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง  กรรมการ  
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. ดร.บุญรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์   ธระเสนา  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๑๕.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
๑๖.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 



-๒- 
ผู้ลาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล     

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร    
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ     
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย    
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม   
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมช้ีแจง 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ  คชภักดี  คณะศึกษาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก  คณะศึกษาศาสตร์ 
๓. ดร.ประชา อินัง  คณะศึกษาศาสตร์ 
๔. ดร.จุฑามาศ แหนจอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  สุทธิธาทิพย์  คณะศึกษาศาสตร์ 
๖. ดร.อรุณี   เทอดเทพพิทักษ์  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
๗. อาจารย์ธัญลักษณ์  สุนารัตน์  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๘. อาจารย์ชุติมา  สถิตย์เสถียร   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๙. ดร.ทรงกลด  สารภูษิต  คณะวิทยาศาสตร์ 

 ๑๐. ดร.เอกพงษ์  สุวัฒนมาลา  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑. นายกิติคุณ วงศ์ชนะ  กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖  

วันอังคารท่ี  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 



-๓- 
 

๑.๒ รายงานความคืบหน้าผลการประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ตระหนักถึงวิกฤตการด้านคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน จึงได้ดําเนินโครงการตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ซ่ึงเริ่มดําเนนิการมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า ศูนย์การจัดการศึกษา 
นอกสถานท่ีตั้ง มีผลการประเมินในระดับไม่ผ่านถึงร้อยละ ๖๕ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐาน 
ของการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งเป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนท่ีควรดําเนินการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เก่ียวกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการดําเนินโครงการตรวจประเมิน 
การจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังท่ีดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมด้านคุณภาพมาตรฐาน  
ซ่ึงขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการนําเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากล่ันกรอง 
พิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งอย่างเคร่งครัดและขอให้ชะลอการเปิดหลักสูตร 
ท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งและศูนย์ใหม่ออกไปก่อน เพ่ือรอให้การดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะได้ดําเนินการให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ท่ีเก่ียวข้อง และป้องกันปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในภายหลัง  
และเป็นการธํารงไว้ซ่ึงคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖  
  เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖  
เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖  
  



-๔- 
วาระที่ ๓   เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
  ตามท่ีท่ีประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๕  มิถุนายน    
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้มีมติให้คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาทบทวนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง  
จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังนี้ 
 ๑) ให้พิจารณาชื่อปริญญา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” เนื่องจากเนื้อหารายวิชาส่วนใหญ่ 
  เน้นด้านศึกษาศาสตร์  
 ๒) ทบทวนชื่อสาขาวิชาให้สื่อและเชื่อมโยงกับจุดเด่นของหลักสูตร 
 ๓) หน้า ๖ ให้ปรับเนื้อหาเรื่องความสําคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
 ๔) หน้า ๑๒ ให้พิจารณาความเหมาะสมของรายวิชา ๔๑๗๕๑๘ และ ๔๑๗๕๑๙   
 ๕) ผลการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ๖) ให้ทําตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาท่ีเปิดสอนกับหลักสูตรสาขาวิชา 
  ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๗) ให้หาจุดเด่นของหลักสูตรและปรับเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับจุดเด่น 
 ๘) หน้า ๔๐ วิชาการฝึกประสบการณ์ให้ปรับคําอธิบายรายวิชาและจํานวนหน่วยกิต 
 ๙) ให้พิจารณาทบทวนอาจารย์ประจําหลักสูตร เนื่องจากภาระงานสอนท่ีมีอยู่แล้วมีจํานวนมาก 
  และเม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภาวิชาการอีกครั้ง 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการปรับแก้เรียบร้อยแล้ว โดยปรับแก้ชื่อหลักสูตรเป็น  
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
สําหรับประเด็นอ่ืนๆ ได้ปรับแก้แล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒)  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔)  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 ของสภาวิชาการ ดังนี้ 
 ๑.๑)  ให้ปรับแก้คําว่า “Brain, Mind, and Learning” เป็น “Brain, Mind and Learning” 
  โดยปรับให้สอดคล้องกันท้ังเล่มหลักสูตร 
 ๑.๒) หน้า ๗  ความสําคัญของหลักสูตร ให้ปรับแก้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็น  
  “ฉบับท่ี ๑๑”  โดยปรับให้สอดคล้องกันท้ังเล่มหลักสูตร 
 ๑.๓) หน้า ๔๑  คําอธิบายรายวิชา ๔๑๗๕๑๑  ประสาทชีววิทยาของพฤติกรรม   
  ควรเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับโครงสร้างระบบประสาทในคําอธิบายรายวิชา  
 



-๕- 
 ๑.๔) หน้า ๔๖  ให้ปรับแก้คําอธิบายรายวิชา ๔๑๗๖๒๓  การฝึกประสบการณ์ด้านสมอง  
  จิตใจและการเรียนรู้ โดยรูปแบบการเขียนคําอธิบายรายวิชามีหลักการ ดังนี้ 

 ๑)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค  
  มิใช่วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล มิใช่ตัวอย่าง  
  (จึงไม่ต้องมีคําว่า เช่น อาทิ เป็นต้น ได้แก่ ฯ)   
 ๒)  เขียนให้กระชับ  มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ  
  และไม่ต้องมีคําว่า “ศึกษา…..” และ “ประยุกต์ใช้...” 
 ๓)  คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน   
 ๔)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
 ๕)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase)  
  และมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยข้ึนต้นอักษรแรก 
  ของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะ  
  และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีท่ีมีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน  
  ถ้าเป็นกลุ่มเนื้อหาเดียวกันให้ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เม่ือสิ้นสุดกลุ่มเนื้อหานั้น 
  ให้ค่ันด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) จบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย 
  มหัพภาค (.)  

 ๑.๕) ให้ปรับแก้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ๒) เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  
 ๓.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 
  ตามท่ีท่ีประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๕  มิถุนายน    
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้มีมติให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับแก้การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและให้เสนอสภาวิชาการ 
อีกครั้ง 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการปรับแก้เรียบร้อยแล้ว โดยปรับแก้เป็น “การขอเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖”  ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิต 
ท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๔๐ คน 

 



-๖- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑)  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ 
 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิต 
 ท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนประมาณ ๔๐ คน 

 ๒) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
    (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗)   
 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
(เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ ๕ คน   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา   ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 หมายเหตุ  สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  
   พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
   และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖   

และการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิต   
ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ 
จํานวนประมาณ ๑๕ คนแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
(เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ ๕ คน 

 

 
 



-๗- 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑)  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ ๕ คน 

 ๒) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

   ๔.๑.๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรีเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุ 
ไว้ในแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑)  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
  ๒)  เพ่ือให้บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาและเพ่ิมพูนความรู้ ภูมิปัญญา และความดีงามให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน 
  ๓)  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้นําและผู้ร่วมพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๙๖  หน่วยกิต 
 -  วิชาแกน    ๓๙  หน่วยกิต 
 -  วิชาเอกบังคับ   ๓๖  หน่วยกิต 
 -  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๑  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒)  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



-๘- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒)  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 ของสภาวิชาการ ดังนี้ 
 ๑.๑)  หน้า ๕  ให้ปรับรูปแบบการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๒) หน้า ๑๐ ให้ปรับ ข้อ ๑.๒  กลุ่มวิชาภาษาอ่ืนๆ โดยขอให้บรรจุรายวิชาไว้ในหลักสูตรเฉพาะ 
  รายวิชาท่ีสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้  
 ๑.๓) หน้า ๔ ให้ปรับแก้คําว่า “วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร” เป็น   
  “วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์” 
 ๑.๔) หน้า ๑๖  ให้ปรับแก้โครงสร้างหลักสูตร ข้อ ข หมวดวิชาเฉพาะ 
 ๑.๕) หน้า ๑๗  ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชา ๒๘๒๔๙๒  การศึกษาอิสระให้หัวข้อภาษาอังกฤษ   
  โดยให้ปรับเป็น “การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ” 
 ๑.๖) หน้า ๘๘-๘๙ และ หน้า a, b, c ให้ตรวจสอบความชัดเจนของเอกสาร 
 ๑.๗) ให้ปรับแก้คําอธิบายรายวิชาเช่น หน้า ๖๙ รายวชิา ๒๘๒๔๘๒ ฝึกงาน   
  รายวิชา  ๒๘๒๔๘๓  สหกิจศึกษา โดยรูปแบบการเขียนคําอธิบายรายวิชามีหลักการ ดังนี้ 

 ๑)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค  
  มิใช่วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล มิใช่ตัวอย่าง  
  (จึงไม่ต้องมีคําว่า เช่น อาทิ เป็นต้น ได้แก่ ฯ)   
 ๒)  เขียนให้กระชับ  มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ  
  และไม่ต้องมีคําว่า “ศึกษา…..” และ “ประยุกต์ใช้...” 
 ๓)  คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน   
 ๔)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
 ๕)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase)  
  และมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยข้ึนต้นอักษรแรก 
  ของคําอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะ  
  และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีท่ีมีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน  
  ถ้าเป็นกลุ่มเนื้อหาเดียวกันให้ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เม่ือสิ้นสุดกลุ่มเนื้อหานั้น 
  ให้ค่ันด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) จบคําอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย 
  มหัพภาค (.)  

 ๒) เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
   ๔.๑.๑.๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

  

 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรีเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิต 
ท่ีจะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ ๔๐ คน  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 



-๙- 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖   

ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)   
จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ ๔๐ คน   

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖   
  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)   
  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ ๔๐ คน    
 ๒) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๑.๑.๔ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 คณะเภสัชศาสตร์เสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาได้พิจารณาแล้วมีมติ “ให้ปรับแก้
เล่มหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ. ๒ และทบทวนเนื้อหาในเล่มหลักสูตร” คณะเภสัชศาสตร์ได้ดําเนินการปรับแก้ 
ตามมติดังกล่าวแล้ว  ซ่ึงมีบางประเด็นท่ีคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ยืนยันตามโครงสร้างและสาระเดิม  
ตามหนังสือท่ี ศธ ๖๖๐๙ / ๑๒๗๕ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณะกรรมการบริหารวิชาการได้พิจารณา
แล้วมีมติ “ให้พิจารณาทบทวนปรับข้อความในหมวดท่ี ๑ หน้า ๑๒ ข้อ ๑๒.๓ ให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นเอกสาร 
ทางราชการ”  คณะเภสัชศาสตร์ได้ปรับแก้ไขประเด็นต่างๆ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงบทนําของหมวดท่ี ๑ ข้อ ๑๒.๓  
เหตุผลและท่ีมาท่ีไปของการพัฒนาหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  จากหลักสูตร ๕ ปี ไปเป็นหลักสูตร ๖ ปี 
ด้วย  โดยเหลือเพียงสาระของการวิเคราะห์และวิพากษ์จุดอ่อนของการจัดการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ของหลักสูตร 
๕ ปี ไปเป็นหลักสูตร ๖ ปี ตามหนังสือท่ี ศธ ๖๖๐๙ / ๑๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะเภสัชศาสตร์ 
จึงเสนอหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสร้างบัณฑิต ระดับปริญญาบัณฑิต ทางเภสัชศาสตร์ผู้มี 
 ๑)  ความรู้ความเข้าใจด้านพ้ืนฐานและสารัตถะบังคับทางเภสัชศาสตร์และเภสัชกรรม 
 ๒)  ทักษะและสมรรถนะด้านบริบาลเภสัชกรรมซ่ึงไปเป็นตามมาตรฐานระดับสูงของวิชาชีพ 
 ๓)  ความสามารถในการประยุกต์วิทยาการและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์และด้านสุขภาพ 
ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของผู้ป่วยและสังคม 



-๑๐- 
 ๔)  ความรู้ความเข้าใจการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านระบบสุขภาพและการสาธารณสุข  
โดยเน้นด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๕)  ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยตระหนักว่าวิชาชีพเภสัชกรรม 
เป็นวิชาชีพท่ีต้องติดตามศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพเภสัชกรรม และการพัฒนาการสร้าง 
องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์/วิทยาการสุขภาพท่ีเก่ียวข้องเพ่ือก้าวสู่ระดับสมรรถนะข้ันสูงข้ึน 
 ๖)  คุณธรรม จริยธรรม เจตคติแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ 
ต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและมนุษยชาติ 

โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า       ๓๓  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า       ๑๕  หน่วยกิต  
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์วิชาสังคมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
   และคณิตศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์      ๑๘  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     ๒๐๒  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาบังคับพ้ืนฐาน       ๔๑  หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     ๒๒  หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาวิทยาการพรีคลินิก     ๑๙  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ     ๑๓๕  หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาบทนําและการสื่อสาร    ๓  หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาวิทยาการเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  ๑๔  หน่วยกิต 
  ๓) กลุ่มวิชาเน้นเภสัชภัณฑ์และเภสัชอุตสาหกรรม ๓๖  หน่วยกิต 
  ๔) กลุ่มวิชาผู้ป่วยและการบริบาล    ๓๐  หน่วยกิต 
  ๕) กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ  ๑๙  หน่วยกิต 
  ๖) การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ภาคบังคับ)   ๖  หน่วยกิต 
  ๗) การฝึกปฏิบัติการ Clerkships (บังคับ)   ๒๔  หน่วยกิต 
  ๘) จุลนิพนธ์       ๓  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า      ๒๖  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 
เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตให้พิจารณาปรับแก้  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตให้พิจารณาปรับแก้  
 
 



-๑๑- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑)  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒)  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒)  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ดังนี้ 
 ๑.๑)  หน้า ๑ ข้อ ๒ ให้ปรับแก้อักษรย่อ ภาษาอังกฤษเป็น “Pharm. D.” 
 ๑.๒) หน้า ๑๒๔ ภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ ข้อ ๒.๓ ตัดคําว่า “Ablility to” ออก  

 ๒) เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๕ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)  
    (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
    ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
 คณะเภสัชศาสตรเ์สนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)  

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
(เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(๖ ปี) (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการขอมติ 
ตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๖๐๒.๕ / ว ๒๓๓๕ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)  

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
(เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา จํานวนประมาณ  ๑๐๐ คน   

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑) ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (๖ ปี)  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 ๒) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  โดยมีเง่ือนไขว่า  “เม่ือสภามหาวิทยาลัย 
  ให้ความเห็นชอบ  สามารถเปิดรับนิสิตได้ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติจากสภาเภสัชกรรม” 



-๑๒- 
 ๔.๑.๒ หน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง 
   ๔.๑.๒.๑ การปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
    หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
    ปีการศึกษา ๒๕๕๖   
 
 คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เนื่องจาก 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง "ไม่ผ่าน"  
ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๖(๕)/ ว ๒๑๘ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าว มีนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่  
จํานวน ๒๗ คน  โดยจะปิดสมบูรณ์เม่ือนิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่สําเร็จการศึกษาครบท้ังหมด 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑) การปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 ๒) คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑) ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 หน่วยสอนวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ๒) ให้คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตท่ีเรียนอยู่แล้วจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  
๓) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
๔.๑.๓ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

   ๔.๑.๓.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    จํานวน ๑๖๓  คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) กําหนดอํานาจหน้าท่ีของ 
สภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย”  โดยข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 



-๑๓- 
 

 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีได้รวบรวม 
จากคณะต่าง ๆ ซ่ึงคณะ ฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จํานวน ๑๖๓  คน  ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ปริญญาตรี ๙ ๑ ๑๐ 
ปริญญาโท ๑๕ ๗๓ ๘๘ 

 ปริญญาเอก ๑๐ - ๑๐ 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี ๑๑ ๑๗ ๒๘ 
 ปริญญาโท ๗ ๑๕ ๒๒ 
 ปริญญาเอก ๓ ๒ ๕ 
  รวมท้ังส้ิน  ๕๕ ๑๐๘ ๑๖๓ 

   
  

 ข้อมูล ณ วันท่ี  ๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 คณะกรรมการประจําคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๑๖๓  คน 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑) ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๑๖๓  คน  
 ๒) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
 ๔.๑.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๔.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์การศึกษา 
 
 ด้วย  นายเวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

เลขประจําตําแหน่ง  ๒๕๕-๒๕๔๗ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์การศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์การศึกษา  เม่ือวันท่ี  ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๓  ปี  ๑  เดือน 
  



-๑๔- 
 
คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

 กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา)    ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
 ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)    ๒๕๔๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 ค.บ. (คณิตศาสตร์)    ๒๕๔๔  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๑๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร. (๒๕๕๖). การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติ 
    และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ไปสู่ชีวิตจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะ 
    ให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คําถามระดับสูงสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖.  
    วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๔(๒), ๑๕-๓๓. 

      (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 หนังสือ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร. (๒๕๕๕). ครบเครื่องเรื่องควรรู้สําหรับครูคณิตศาสตร์:  
    หลักสูตร การสอน และการวิจัย. พิมพ์ครั้งท่ี ๑ (กันยายน ๒๕๕๕). กรุงเทพฯ:  
   จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. ๒๔๓ หน้า. 
  (เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน)  
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   
ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
 

ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์การศึกษา  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์การศึกษา  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 



-๑๕- 
   ๔.๑.๔.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายจตุภัทร  เมฆพายัพ  
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ 
 
 ด้วย  นายจตุภัทร  เมฆพายัพ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

เลขประจําตําแหน่ง  ๑๗๒-๒๕๔๖ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถิติ  โดยวิธีปกติ วิธีท่ี ๒  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถิติ  เม่ือวันท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๓  ปี  ๘  เดือน 
 คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วท.ม. (สถิติประยุกต์)    ๒๕๔๕  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร์  ประเทศไทย 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)    ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ประเทศไทย 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๑๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๗  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Mekparyup, J., Saithanu, K. (2013). Development of neural network technique 
    for prediction of PM10 concentration in the industrial area at the east of  
    Thailand. Applied Mathematical Sciences, 7(93), 4631-4638. 

   (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและ 
สาระสังเขป (Indexing and Abstracts databases) SCOPUS (http://www.scopus.com)    

   มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
  

 เรื่องท่ี  ๒ Mekparyup, J., Saithanu, K., & Dujjanutat, J. (2013). Multiple linear regression  
   equation for estimation of daily averages solar radiation in Chonburi Thailand.  
    Applied Mathematical Sciences, 7(73), 3629-3639. 

   (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและ 
สาระสังเขป (Indexing and Abstracts databases) SCOPUS (http://www.scopus.com)    

   มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
  

 เรื่องท่ี  ๓ Mekparyup, J., Saithanu, K., & Arunkeeree, N. (2013). Estimation of body  
   weight of Holstein-Friesian cattel with multiple regression analysis.  
    International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 44(14), 1-7. 

   (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและ 
สาระสังเขป (Indexing and Abstracts databases) SCOPUS (http://www.scopus.com)    

   มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 



-๑๖- 
 

 เรื่องท่ี  ๔ Saithanu, K., & Mekparyup, J. (2013). Assessment and prediction of  
  the ground level ozone concentration in the east of Thailand.  
  International Journal of Pure and Applied Mathematics, 84(2), 109-121. 

   (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและ 
สาระสังเขป (Indexing and Abstracts databases) SCOPUS (http://www.scopus.com)    

   มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
  

 เรื่องท่ี  ๕ Saithanu, K., & Mekparyup, J. (2012). Clustering of air quality and  
     meteorological  variables associated with high ground ozone concentration  
    in the industrial areas at the east of Thailand. International Journal of  
   Pure and Applied Mathematics, 81(3), 505-515. 

   ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและ 
สาระสังเขป (Indexing and Abstracts databases) SCOPUS (http://www.scopus.com)    

   (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๖ กิดาการ  สายธนู, ปรียารัตน์  นาคสุวรรณ์ และจตุภัทร  เมฆพายัพ. (๒๕๕๕).  
    การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกผลิตภัณฑ์สําหรับการควบคุมคุณภาพหลายตัวแปร 
     ระหว่างวิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์และวิธีข่ายงานระบบประสาท. วารสารวิทยาศาสตร์ 
    บูรพา, ๑๗(๒), ๕-๑๔. 
    (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

 มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
   

 เรื่องท่ี  ๗ กิดาการ  สายธนู  และจตุภัทร  เมฆพายัพ. (๒๕๕๔). การสร้างตัวแบบทํานายการตัดสินใจ 
   ศึกษาต่อระดับปริญญาโท. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๖(๑), ๓-๑๑. 
    (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

 มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐ 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุภัทร  เมฆพายัพ    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   
ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสถิติ  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุภัทร  เมฆพายัพ 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๑๗- 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสถิติ  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุภัทร  เมฆพายัพ 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๔.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายปรีดี  พิศภูมิวิถี    
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
 ด้วย  นายปรีดี  พิศภูมิวิถี  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เลขประจําตําแหน่ง  ๑๗๒-๒๕๔๖ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  เม่ือวันท่ี  ๒๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๓  ปี  ๖  เดือน 
 คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (History)    ๒๕๕๑  Universidade Porto, Portugal 
 อ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา)    ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)    ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ปรีดี  พิศภูมิวิถี. (๒๕๕๕). การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยในนวนิยาย 
    ฝรั่งเศสอิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องฟอลคอนแห่งอยุธยาและตากสินมหาราชชาตินักรบ 
    ของแคลร์ คีฟ-ฟอกซ์. วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย, ๓๕(๑), ๔๘-๕๙. 
    (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

 มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  
 เรื่องท่ี  ๒ ปรีดี  พิศภูมิวิถี. (๒๕๕๔). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการท่องเท่ียวของนิสิต 
     มหาวิทยาลัยบูรพาโดยใช้คู่มือท่องเท่ียวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเท่ียว 
     ใกล้เคียงจังหวัดชลบุรี. วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย, ๓๖(๑), ๖๓-๗๓. 
    (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

 มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



-๑๘- 
 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (งานแปล)  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
       เรื่องท่ี  ๑  Desfarges, le Général. (๒๕๕๒). ชิงบัลลังก์พระนารายณ์. แปลจาก Relation des 
    révolutions de l'année 1688 au Siam โดยปรีดี  พิศภูมิวิถี. พิมพ์ครั้งท่ี ๑  
    (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒). กรุงเทพฯ: มติชน. ๘๘ หน้า. 
  (เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
   
 เรื่องท่ี  ๒ Beauchamp, Major. (๒๕๕๖). หอกข้างแคร่ บันทึกนายทหารฝรั่งเศสเรื่องการปฏิวัติ 
    ในสยาม พ.ศ. ๒๒๓๑. แปลจาก Relation originale de la Revolution de Siam et  
    de la disgrace de Monsieur Constance Phaulkon โดยปรีดี  พิศภูมิวิถี.  
    พิมพ์ครั้งท่ี ๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๖). กรุงเทพฯ: มติชน. ๗๙ หน้า. 
  (เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
   
 หนังสือ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
       เรื่องท่ี  ๑  Phisphumvidhi, P. (2013). Le Palais Phra Narai Rajanivet et des sites   
    touristiques a Lopburi. 1st ed  May,2012. Bangkok: Seang Thien Printing. 
  (เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดี  พิศภูมิวิถี    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   
ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี  พิศภูมิวิถี 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี  พิศภูมิวิถี 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๑๙- 
 

   ๔.๑.๔.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายประทีป  ทับอัตตานนท์    
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ 
    สาขาวิชานิติศาสตร์  
 
 

 ด้วย  นายประทีป  ทับอัตตานนท์ เกิดเม่ือวันท่ี  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙  อายุ ๔๗ ปี ๑๐ เดือน 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีความประสงค์เสนอผลงาน 
ทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ  สาขาวิชานิติศาสตร์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  สาขาวิชานิติศาสตร์  เม่ือวันท่ี  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้ว  ๗  ปี  ๕  เดือน 
 คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (ไทยศึกษา)    ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 น.ม. (กฏหมายอาญา)    ๒๕๓๘  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ประเทศไทย 
 น.บ.ท.    ๒๕๓๒  สํานักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา    
       ประเทศไทย 
 น.บ.       ๒๕๒๖  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประเทศไทย 
 กศ.บ. (เคมี)      ๒๕๒๐  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  ประเทศไทย 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๑๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่  
 เรื่องท่ี  ๑ ประทีป  ทับอัตตานนท์. (๒๕๕๕). ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในการเป็นผู้สนับสนุน 
    ในความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ. วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, ๔(๓),  
    ๒๒๙-๒๕๔. 
    (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

 มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
   

 หนังสือ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่  
 เรื่องท่ี  ๑ ประทีป  ทับอัตตานนท์. (๒๕๕๕). ความผิดลหุโทษ. พิมพ์ครั้งท่ี ๑ (สิงหาคม ๒๕๕๕). 
    นนทบุรี: ห้างหุ้นส่วนจํากัด องศาสบายดี. ๑๑๙ หน้า. 
  (เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ประทีป  ทับอัตตานนท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   
ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการสําหรับผู้ซ่ึงมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓   
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ   
  สาขาวิชานิติศาสตร์  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษประทีป  ทับอัตตานนท์   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๒๐- 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ   
  สาขาวิชานิติศาสตร์  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษประทีป  ทับอัตตานนท์   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๔.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเชษฐ์  ศิริสวัสดิ์   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 

 ด้วย  นายเชษฐ์  ศิริสวัสด์ิ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เลขประจําตําแหน่ง   
๓๔๘-๒๕๔๙  สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๖  ปี  ๑  เดือน 
 คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)    ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
 กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)    ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป)    ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประเทศไทย 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  เชษฐ์  ศิริสวัสด์ิ. (๒๕๕๔). การพัฒนาชุดสื่อสําหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพ่ือการ 
    เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ 
    ด้วยปัญญา. วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๓(๑), ๑๔๔-๑๕๙. 

      (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  เชษฐ์  ศิริสวัสด์ิ. (๒๕๕๕). การสอนให้คิดและสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการ 
    เรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา. วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๔(๑), ๑-๑๕. 

      (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นายเชษฐ์  ศิริสวัสดิ์    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 



-๒๑- 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ของ  นายเชษฐ์  ศิริสวัสด์ิ   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ของ  นายเชษฐ์  ศิริสวัสด์ิ   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

   ๔.๑.๔.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ เรือเอกสราวุธ  ลักษณะโต   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
 
 ด้วย  เรือเอกสราวุธ  ลักษณะโต  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  

เลขประจําตําแหน่ง ๓๖๔-๒๕๔๙  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะโลจิสติกส์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๖  ปี  ๙  เดือน 
 คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Shipping Management) ๒๕๕๔  Korea Maritime University, Korea 
 วท.ม.           ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)      ๒๕๔๓  โรงเรียนนายเรือ  ประเทศไทย 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Luksanato, S. (2013). Determinants affecting Thai merchant marine  
   students’ decision in selecting a maritime institute in Thailand: Nautical  
  science program. Journal of Navigation and Port Research, 37(4), 359-366. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒  Luksanato, S. (2011,November). Development of administrative model  
   for maritime institutes in Thailand. Proceedings of Asia Navigation  
  Conference 2011 (pp.87-96), Wuhan University of Technology,  
  People’s Republic of China. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



-๒๒- 
 

 เรื่องท่ี  ๓  สราวุธ  ลักษณะโต. (๒๕๕๖). การผลิตนายประจําเรือสินค้าในประเทศไทย 
    (Ship Officers Production for Merchant Ship in Thailand’s Universities).  
    ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศประจําปี ๒๕๕๖”  
   (หน้า ๓๑๒-๓๒๐).  นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  สราวุธ  ลักษณะโต.  (๒๕๕๖). การพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทย: กองเรือพาณิชย์และ 
   นายประจําเรือ. Veridian E-Journal SU, 6(1), กรกฎาคม – กันยายน. 

      (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  เรือเอกสราวุธ  ลักษณะโต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  ของ  เรือเอกสราวุธ  ลักษณะโต   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  ของ  เรือเอกสราวุธ  ลักษณะโต  โดยขอให้ตัดงานวิจัย 
  เรื่องท่ี  ๑ Luksanato, S. (2013). Determinants affecting Thai merchant marine 
  students’ decision in selecting a maritime institute in Thailand: Nautical science  
  program. Journal of Navigation and Port Research, 37(4), 359-366.  ออก  
  เนื่องจาก Journal of Navigation and Port Research สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ 
  ให้ความเห็นชอบวารสารดังกล่าว 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



-๒๓- 
   ๔.๑.๔.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวนิสากร  กรุงไกรเพชร   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

 ด้วย  นางสาวนิสากร  กรุงไกรเพชร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  
เลขประจําตําแหน่ง  ๑๖๓-๒๕๔๕  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงาน 
ทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
         ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๑๐  ปี  ๕  เดือน 
 คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Dr.P.H. (Public Health Nursing) ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน)     ๒๕๔๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์   ๒๕๓๔  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  ประเทศไทย 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  นิสากร  กรุงไกรเพชร, สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ และพัชรินทร์  พูลทวี. (๒๕๕๖).  
    กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกําลังกายของเด็กวัยเรียน 
    ในชุมชน. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๑(๒), ๓๘-๕๕. 

      (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  นิสากร  กรุงไกรเพชร.  (๒๕๕๖). การกินอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็ง.  
  วารสารพยาบาลศาสตร์, ๒๑(๓), ๒๔-๓๕. 

      (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นางสาวนิสากร  กรุงไกรเพชร    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   
ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ของ  นางสาวนิสากร  กรุงไกรเพชร 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๒๔- 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ของ  นางสาวนิสากร  กรุงไกรเพชร  โดยขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาเอก 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

   ๔.๑.๔.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางศรัญญา  ประสพชิงชนะ   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 
 ด้วย  นางศรัญญา  ประสพชิงชนะ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เลขประจํา 

ตําแหน่ง  ๖๙-๒๕๔๔  สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทาง
วิชาการ  เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๑๒  ปี  ๑๐  เดือน 
 คุณวุฒิ                     ปี พ.ศ.ท่ีจบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Arts)                     ๒๕๕๔       University of Calcutta, India 
 อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)    ๒๕๔๐       มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 อ.บ. (ประวัติศาสตร์)                     ๒๕๓๖       มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประเทศไทย 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Prosopchingchana, S. (inpress). History and Cultural Heritage: Past and Future.  
    International Journal on Humanistic Ideology, 6(1). 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Prosopchingchana, S. (2011). Symbolic representation in Buddhism.  
    International Journal on Humanistic Ideology, 5(2), 101-111. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นางศรัญญา  ประสพชิงชนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา   
ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 



-๒๕- 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ของ  นางศรัญญา  ประสพชิงชนะ 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ  ฝ่ายเลขานุการฯ ขอถอนวาระ 
  

   ๔.๑.๔.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายณรงค์  พลีรักษ์  เพ่ือขอกําหนด 
    ตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 

 ด้วย  นายณรงค์  พลีรักษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เลขประจําตําแหน่ง   
๒๓๕-๒๕๔๗  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
         ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๓  ปี  ๑  เดือน 
 คุณวุฒิ    ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Geoinformatics)    ๒๕๕๒  University of Salzburg, Austria 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย 
 บธ.บ. (การตลาด)    ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประเทศไทย 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  ณรงค์  พลีรักษ์. (๒๕๕๕). การทําแผนท่ีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมมนุษย์  
    กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัย มข, ๑๗(๖), ๘๙๕-๙๑๐. 

      (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒  ณรงค์  พลีรักษ์. (๒๕๕๖). ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือจัดการการท่องเท่ียวชุมชน 
    ในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, ๓๖(๒), ๒๓๕-๒๔๘. 

      (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  ณรงค์  พลีรักษ์. (อยู่ระหว่างตีพิมพ์). เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง 
   ภูมิอากาศ: การทบทวนวรรณกรรม. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, ๓๖(๔). 

      (วารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
    หนังสือตอบรับจากบรรณาธิการ ท่ี ศธ ๕๘๑๐.๓/วส ๐๒๑-๕๖ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 



-๒๖- 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นายณรงค์  พลีรักษ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  ของ  นายณรงค์  พลีรักษ์ 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
    ๑) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  ของ  นายณรงค์  พลีรักษ์ 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

 ๔.๑.๕ ร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๔.๑.๕.๑ ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 ฝ่ายวิชาการเสนอ ร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ)  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  ๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว 
 
 ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑)  ให้ความเห็นชอบร่าง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒) ให้เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 



-๒๗- 
 ๔.๑.๖ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๑.๖.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ 
    ส่ิงแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

และสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับปรุงเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรในหมวดท่ี ๕ ข้อ ๓ เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมกับโครงการปริญญาเอก 
กาญจนาภิเษก (คปก.) ในการจัดสรรทุน คปก. ประเภทร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมชีวภาพ โดยเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรไม่เป็นไป 
ตามประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ 
สิ่งแวดล้อม  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  และสิ่งแวดล้อม  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
มติ ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑)  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
   และสิ่งแวดล้อม  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

   ๔.๑.๖.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้นํามาใช้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต 
ท้ังแผน ก และ แผน ข  พบว่าวิชาเลือกบางรายวิชามีชั่วโมงเรียนไม่เหมาะสม  นอกจากนี้หลักสูตรยังขาดวิชาเลือก 
ท่ีทันสมัยกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะสนับสนุนงานวิจัยวิทยานิพนธ์ใหม่ ๆ ดังนั้นจึงสมควร 
ปรับปรุงวิชาเลือก เพ่ือเสริมหลักสูตรให้มีความหลากหลายทางวิชาการ มีความโดดเด่น มีความทันสมัย และเป็นผู้นํา 
ทางวิชาการในสาขาวิชานี้  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๒๘- 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑)  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ หน้า ๔  ข้อ ๕.๔ รายวิชา ๓๒๕๕๓๒ เคมีฟิสิกัลข้ันสูง   
   ให้ตัด (;) ในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยออก  
 ๒)  เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
   ๔.๑.๖.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 คณะการจัดการและการท่องเท่ียวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ต้องการเพ่ิมรายวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวิชาเอกเลือกเพ่ือให้นิสิต 
สามารถเลือกเรียนวิชาท่ีตรงกับความสนใจของนิสิต ซ่ึงจะทําให้นิสิตเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้มาก 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๖๐๓.๑/ ๐๕๙๕ ลงวนัท่ี  
๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

มติ ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑)  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓    
 ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

   ๔.๑.๖.๔ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้ 



-๒๙- 
 ๑)  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘  
 ๒)  เพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๔ นางสาวสินีนาฏ  ศรีมงคล  เป็น   
นางสาวอารยา  วิวัฒน์วานิช   (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 ดังนี้ 

 ๑.๑)  ให้ปรับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  และให้ตัดเหตุผลข้อ ๔.๑ ออก   
 ๑.๒) ให้ปรับแก้ ผลงานทางวิชาการ ของนางพรทิพย์  สินุธก  ให้ใส่ว่า “ดังเอกสารแนบ”  
 ๑.๓) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ 
  อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน  โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
  ให้เขียนแบบ American Psychological Association (APA)   
  (ดูรูปแบบจากคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖)   

 ๒) เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๖.๕ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑)  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘  
 ๒)  เพ่ือปรับอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีเพียง ๕ ท่าน   
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๓๐- 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 ดังนี้ 

 ๑.๑)  ให้ปรับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  และให้ตัดเหตุผลข้อ ๔.๑ ออก   
 ๑.๒) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. และ 
  รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน   
  โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้เขียนแบบ American Psychological 
   Association (APA)  (ดูรูปแบบจากคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖)   

 ๒) เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
   ๔.๑.๖.๖ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑)  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘  
 ๒)  เปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรในลําดับดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑)  ลําดับท่ี ๑ จากเดิมนางกล่าวขวัญ  ศรีสุข เป็น นางสาวอนุตตรา  อุดมประเสริฐ 
  ๒.๒)  ลําดับท่ี ๓ จากเดิมนายทรงกลด  สารภูษิต  เป็น  นายสุนทรต์  ชูลักษณ์ 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



-๓๑- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีวเคมี  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 ดังนี้ 
 

 ๑.๑)  ให้ปรับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  และให้ตัดเหตุผลข้อ ๔.๑ ออก   
 ๑.๒) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. และ 
  รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน   
  โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้เขียนแบบ American Psychological 
   Association (APA)  (ดูรูปแบบจากคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖)   
 ๑.๓) ให้ปรับแก้คําว่า “Proceeding”  เป็น “Proceedings”   

 ๒) เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
   ๔.๑.๖.๗ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวาริชศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑)  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘  
 ๒)  เนื่องจาก นางสาวสุวรรณา  ภาณุตระกูล ได้ลาออกจากราชการ จึงเหลืออาจารย์ประจําหลักสูตร  
๖ ท่าน   (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์   
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

 ดังนี้ 



-๓๒- 
 ๑.๑)  ให้ปรับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  และให้ตัดเหตุผลข้อ ๔.๑ ออก   
 ๑.๒) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. และ 
  รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน   
  โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้เขียนแบบ American Psychological 
   Association (APA)  (ดูรูปแบบจากคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖)   

 ๒) เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๖.๘ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร คือ  
เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลายตําแหน่ง บางท่านลาออกจากการเป็นอาจารย์  
และเป็นการกระจายความรับผิดชอบหลักสูตรให้อาจารย์ประจําได้รับผิดชอบและดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตร 
และการเรียนการสอน โดยขอเปลี่ยนแปลงในลําดับท่ี ๔ จาก นายตวงลาภ เป่ียมอยู่ เป็น นางสาวสราลี  พุ่มกุมาร  
และลําดับท่ี ๕ จาก นางสาวจิราภา  น้าคณาคุปต์ เป็น นางสาวธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 ของสภาวิชาการ ดังนี้ 

 ๑.๑) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของ 
  อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน  โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
  ให้เขียนแบบ American Psychological Association (APA)   
  (ดูรูปแบบจากคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖)   
 ๑.๒)  ให้พิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.  โดยผลงานทางวิชาการ  
  ประกอบด้วย  งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
  ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
๒) เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๓๓- 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 
 
   ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 
วันอังคารท่ี  ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ   

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 
 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


