
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖  

วันอังคารท่ี ๒๔ ธันวาคม 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 นายแพทย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร  กรรมการ  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล  กรรมการ 

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

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  กรรมการ  
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๑๙.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
๒๐.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

ผู้ลาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ     
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย    
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพาศน์   พฤทธิประภา   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรพ์นิต   สุระศิลป์   คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี    ภุมวรรณ   คณะศึกษาศาสตร์ 

๔. นายกิติคุณ    วงศ์ชนะ   กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ   
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 ๑.๒ รายช่ือวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
  รายชื่อวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ท่ีเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)               
คือวารสารทางวิชาการท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย                          
(Thai-Journal Citation Index Centre – TCI) กลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public-html/index.html) 
จํานวน ๑๑ ฉบับ จําแนกเป็น วารสารทางวิชาการในกลุ่ม ๑ จํานวน ๕ ฉบับ และวารสารทางวิชาการในกลุ่ม ๒  
จํานวน ๖ ฉบับ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ   
 

 ๑.๓ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ของมหาวิทยาลัยบูรพา  ในวันจันทร์ท่ี  ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
ช่วงเช้าและช่วงบ่าย และวันอังคารท่ี  ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ช่วงเช้า ณ หอประชุมธํารง บัวศรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  ในปีนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  จํานวน  ๑๐,๔๙๙  ราย 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
๑.๔ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ  ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภาวิชาการได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประมวลและประเมินความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  ให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ  
และจัดทําข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอสภาวิชาการต่อไปนั้น 
  ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ   
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วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 
  วันอังคารท่ี  ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี 
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
วาระที่ ๓   เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารสําหรับนักบริหาร  
               หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  ตามท่ีท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๕  เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๘ สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๕  และสภามหาวทิยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารสําหรับนักบริหาร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น  
ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือให้การรับทราบหลักสูตร   
แต่เนื่องจากอาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้จึงขอเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจําหลักสูตร ๑ คน จาก MISS CHUANYAN SUN  เป็น ดร.ประสิทธิ์  เงินชัย 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงเสนอการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทภาษาจีน 
เพ่ือการสื่อสารสําหรับนักบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนี้ 
 

รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร 
ท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ 

หมายเหตุ 
คงเดิม ใหม่ 

๑. MISS. LANJUN HUANG* 
PASSPORT NO. G๒๗๔๔xxxx 
M.A. (Justice and Social Administration)  

มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
B.A. (Thai Language) Guangxi University for 

Nationalities, China พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

๑. MISS. LANJUN HUANG* 
PASSPORT NO. G๒๗๔๔๕๐๗๖ 
M.A. (Justice and Social Administration)  
มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
B.A. (Thai Language) Guangxi University for 

Nationalities, China พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

����  
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รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร 
ท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ 

หมายเหตุ 
คงเดิม ใหม่ 

๒.  MISS. CHUANYAN SUN * 
PASSPORT NO. G๓๑๘๙xxxx 
B.M. (Music Education) Yunnan Normal 

University, China พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

๒.  นายประสิทธิ์  เงินชัย* 
เลขประจําตัวประชาชน ๓-๒๐๐๙-๐๐๑๕-XXXX 
ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

จัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวทิยาลัยศรีปทุม  

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบ 

 ���� 

*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

๑. MISS. LANJUN HUANG 
Lanjun Huang และประสิทธิ์  เงินชัย. (๒๕๕๗).  ประเพณีชาวจีนในภาคตะวันออก. วารสารการเมือง  
 การบริหารและกฎหมาย. ๖(๓). (กันยายน – ธันวาคม). 
 

๒. นายประสิทธิ์  เงินชัย   
ประสิทธิ์  เงินชัย. (๒๕๕๗). การดํารงอยู่และบทบาทของวัฒนธรรมจีนในภาคตะวันออก. วารสารการเมือง  
 การบริหาร และกฎหมาย. ๖(๓). (พฤษภาคม – สิงหาคม).  
Lanjun Huang และประสิทธิ์  เงินชัย. (๒๕๕๗).  ประเพณีชาวจีนในภาคตะวันออก.  วารสารการเมือง  
 การบริหารและกฎหมาย. ๖(๓). (กันยายน – ธันวาคม). 
 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารสําหรับนักบริหาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน               
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทภาษาจีน 

เพ่ือการสื่อสารสําหรับนักบริหาร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาโทภาษาจีน 
 เพ่ือการสื่อสารสําหรับนักบริหาร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๖- 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑.๑ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอน 
   ๔.๑.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ  
                                เป็นภาษาโลก  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 คณะศึกษาศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ 

เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เม่ือสิ้นสุด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 

๑.  สามารถพัฒนาความรู้ในศาสตร์ท่ีเชี่ยวชาญหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ในระดับต่างๆ ให้ถูกต้องตามนโยบายภาษาแห่งชาติ และตามหลักวิชาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and 
Instruction)  

๒.  ผลิตนักวิชาการ นักวิจัย และนักการศึกษาระดับสูง ท่ีมีความสามารถในด้านการพัฒนานวัตกรรม
และกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  ผลิตนักวิชาการ นักวิจัย และนักการศึกษาระดับสูงท่ีมีเป็นเลิศทางวิชาการด้านการสอน
ภาษาอังกฤษท้ังด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ เป็นนักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบรวมท้ังเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกับนโยบายของประเทศและของประชาคมโลก 

๔.  ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 

 โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
                     แบบ ๑.๑ 

- รายวิชาปรับพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิต) 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
                     แบบ ๒.๑ 
   - รายวิชาปรับพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิต) 

- หมวดวิชาบังคับ     ๙  หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๓  หน่วยกิต 
   - ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม                   
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 



-๗- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก  
       (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
  สภาวิชาการ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๗  วัตถุประสงค์  ให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒ – ๔  และให้เพ่ิม 
   วัตถุประสงค์เก่ียวกับการวิจัย  และให้ตรวจสอบคําผิด ข้อ ๓  
  ๑.๒ หน้า ๑๐  เขียนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้กระชับและเป็นระบบ  
  ๑.๓  หน้า ๑๑  ข้อ ๒.๕  แผนการรับนิสิต  ปีท่ี ๓  และให้ตรวจสอบจํานวนคาดว่า 
   จะสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

 ๑.๔  หน้า ๑๓ ให้ตรวจสอบคําผิด รายวิชา ๔๔๖๖๓๗  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
  เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ และตรวจสอบให้ถูกต้องท้ังเล่มหลักสูตร 
 ๑.๕  หน้า ๑๕ รายวิชา ๔๔๖๘๔๖  และ ๔๔๖๘๔๗  ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทย 
  ให้สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ  
 ๑.๖ หน้า ๒๒ – ๓๔  ให้ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจํา  
  และอาจารย์พิเศษให้ถูกต้อง  เช่น อาจารย์ประจํา ลําดับท่ี ๑ นายฉลอง  ทับศรี 
  อาจารย์พิเศษ  ลําดับท่ี ๓ นายบุญศิริ  อนันตเศรษฐ  
 ๑.๗ หน้า ๔๓  ให้เพ่ิมเติมเง่ือนไขเกณฑ์สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
  ผลงานเป็นอย่างน้อย ๒ ชิ้น โดยเผยแพร่ในระดับประเทศ ๑ ชิ้น และระดับนานาชาติ ๑ ชิ้น 
 ๑.๘ ให้ปรับแก้คําอธิบายรายวิชา  โดยใช้หลักการเขียนคําอธิบายรายวิชา 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 



-๘- 
  มหัพภาค (.) เช่น  รายวิชา  ๔๔๖๖๑๓  งานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ   
   รายวิชา  ๔๔๖๗๑๐  วธิีการและระเบียบวิธีวิจัย  รายวิชา  ๔๔๖๗๑๑   
  การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงผสมผสาน รายวิชา ๔๔๖๗๔๑  สัมมนาการสอน 

ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก  รายวิชา  ๔๔๖๘๑๒  การวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ  ฯลฯ 

 ๑.๙ ให้ปรับแก้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และให้ตรวจสอบความถูกต้องของ 
  รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน  
  โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเป็นแบบ American Psychological  
  Association (APA)  (ดูรูปแบบจากคู่มือการทําวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖)    
๒.  เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
          ๔.๑.๑.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
               สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
                     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
                           (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
        คณะศึกษาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิต 
ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา  
แบบ ๑.๑ จํานวน ๓ คน และแบบ ๒.๑ จํานวน ๗ คน (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

       คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/ ๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ พฤศจิกายน            
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) แล้ว 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ 
เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วนัอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖           
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 (เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยขอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 

๒.  เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๙- 
๔.๑.๒ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

   ๔.๑.๒.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    จํานวน ๑,๐๓๒  คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) กําหนดอํานาจหน้าท่ีของ 
สภาวิชาการ ไว้ว่า “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย”  ดังนั้นการพิจารณาอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีได้รวบรวม 
จากคณะต่าง ๆ ซ่ึงคณะ ฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จํานวน ๑,๐๓๒  คน  ดังนี ้
 

ภาคการศึกษา ระดับการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี ๒๖๖ ๔๔๐ ๗๐๖ 
 ปริญญาโท ๑๙ ๒๘๗ ๓๐๖ 
 ปริญญาเอก ๑๗ ๓ ๒๐ 
  รวมท้ังส้ิน ๓๐๒ ๗๓๐ ๑,๐๓๒ 

   
  

 ข้อมูล ณ วันท่ี  ๑๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 คณะกรรมการประจําคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๑,๐๓๒  คน 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๑,๐๓๒  คน 

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๓.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวนัยนา พิพัฒน์วณิชชา                                             
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
 
 ด้วย  นางสาวนัยนา  พิพัฒน์วณิชชา  ข้าราชการ  ตําแหน่งอาจารย์   เลขประจําตําแหน่ง  ๙๐๒ 

 สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอกําหนด 
 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 



-๑๐- 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์     เม่ือวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
         ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๑๕  ปี  ๗  เดือน 
 คุณวุฒิ        ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 พย.ด. (พยาบาลศาสตร์)        ๒๕๕๐  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 พย.ม. (อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)    ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย  
 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์      ๒๕๒๙  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  ประเทศไทย 
                และผดุงครรภ์ชัน้สูง 

 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  นัยนา  พิพัฒน์วณิชชา, รวีวรรณ  เผ่ากัณหา, อุทิศ  บุญช่วย, จิตรา เตมีศรีสุข และนารีรัตน์    
     สังวรพงษ์พนา. (๒๕๕๔). ผลของรูปแบบการบูรณาการการวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล  
     และการเรียนการสอน เรื่องโปรแกรมการก้าวเดินอย่างม่ันคงสําหรับผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ใน 
     บ้านพักคนชรา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ Thailand Research  
    Symposium 2011, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ศูนย์การประชุมบางกอก 
    คอนเวนชันเซ็นเตอร์, ประเทศไทย. ๒๖-๓๐ สิงหาคม. ๕๙-๖๕. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  นัยนา  พิพัฒน์วณิชชา. (๒๕๕๕). การพยาบาลผู้สูงอายุท่ีสูญเสียการได้ยิน.  
   วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, ๒๔(๑), ๑-๑๕. 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มท่ี ๒  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 
     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการ ของ  นางสาวนัยนา  พิพัฒน์วณิชชา  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา              
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
ลงวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ของ  นางสาวนัยนา  พิพัฒน์วณิชชา   
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
        
 



-๑๑- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ของ  นางสาวนัยนา  พิพัฒน์วณิชชา   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
   ๔.๑.๓.๒  พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายทรงกลด สารภูษิต 
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     สาขาวิชาชีวเคมี 
 

  ด้วย  นายทรงกลด  สารภูษิต  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เลขประจําตําแหน่ง   
๒๔๒-๒๕๔๗  สังกัดภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีวเคมี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๔  ปี  ๖  เดือน 
 คุณวุฒิ        ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (ชีวเคมี)        ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 วท.บ. (ชวีวิทยา)            ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย  
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Sarapusit, S., Rongnoparut, P.& Thongjam, S. (2012).  Vernonia cinerrea tea  

is strongly inhibit the human cytochrome P4502A6, the nicotine metabolizing   
enzyme. Proceedings of the 5th Thailand-Japan International Academic      
Conference 2012 “Impartable Wisdom”, Tokyo, Japan. 20 October. 101-102.  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 
 
 เรื่องท่ี  ๒  Sarapusit, S., Lertkeitmongkol, P., Duangkeaw, P.& Rongnoparut, P. (2013).       

Modeling of Anopheles minimus mosquito NADPH-Cytochrome P450     
Oxidoreductase (CYPOR) and mutagenesis analysis. International Journal  
of Molecular Science, 14(1), 1788-1801. 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
(Indexing and Abstracts databases) Web of Science 
(http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบัน ISI 

   (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 

    



-๑๒- 
 เรื่องท่ี  ๓  Thongjam, S., Rongnoparut, P.& Sarapusit, S. (2012).  Inhibition of the human 

cytochrome P4502A6, the nicotine metabolizing enzyme by Curcuma longa extract. 
Proceedings of the 13th FAOBMB International Congress of Biochemistry and 
Molecular Biology “Discovery of Life Process: From Biomolecules to Systems  
Biology”, Bangkok, Thailand. 25-29 November. 1-4.  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  ทรงกลด  สารภูษิต. (๒๕๕๔). การยับยั้งเอนไซม์ CYP2A6 ท่ีย่อยสลายนิโคตินในคน:  
   ทางเลือกใหม่ในการลดการสูบบุหรี่. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๖(๒), ๑๒๕-๑๓๔. 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 

     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงาน 
ทางวิชาการ ของ  นายทรงกลด  สารภูษิต  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ   
ครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาชีวเคมี  ของ  นายทรงกลด  สารภูษิต   
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาชีวเคมี  ของ  นายทรงกลด  สารภูษิต   
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
 

   ๔.๑.๓.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายพูลพงศ์ สุขสว่าง 
               เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
               สาขาวิชา สถิติการศึกษา 
 

 ด้วย  นายพูลพงศ์  สุขสว่าง  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เลขประจําตําแหน่ง   
๑๘๙-๒๕๕๖  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถิติการศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



-๑๓- 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๗  ปี  ๔  เดือน 
 คุณวุฒิ         ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) ๒๕๕๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 ค.ม. (สถิติการศึกษา)  ๒๕๔๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 ค.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)  ๒๕๔๔  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Suksawang, P., Yingdamnun, K.& Ung, P. (2013).  The Relationship between     

perceived self-efficacy and mathematics anxiety of Cambodian upper secondary 
school students. Proceedings of the Burapha University International Conference 
2013, Global change: Opportunity & Risk, Burapha University, Chon Buri,            
Thailand. 4-5 July. 1152-1159.  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๒  พูลพงศ์  สุขสว่าง, ทัศนีย์  เชื่อมทอง, สุชาดา  สกลกิจรุ่งโรจน์ และสร้อยสุดา อ่ิมอรุณรักษ์.  
   (๒๕๕๕).  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจและพฤติกรรมการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท 
  ท่ีมารับบริการแบบผู้ป่วยนอก. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, ๓๗(๒), ๑๒๙-๑๓๖. 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มท่ี ๒  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 

     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 

 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  พูลพงศ์  สุขสว่าง. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). หลักการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง.  
   วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ๖(๒). พฤษภาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๗. 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ 

     ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)    
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายพูลพงศ์  สุขสว่าง  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
 
 
 



-๑๔- 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสถิติการศึกษา  ของ  นายพูลพงศ์  สุขสว่าง   
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
  
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสถิติการศึกษา  ของ  นายพูลพงศ์  สุขสว่าง   
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
   
 ๔.๑.๔ การขออนุมัตโิครงการ 

   ๔.๑.๔.๑  โครงการผลิตครูท่ีมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการสอน  
    ระบบ ๒+๒+๑ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโด (UNC)  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  
 

  คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติโครงการผลิตครูท่ีมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน 
ระบบ ๒+๒+๑  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโด (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะท่ี ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) เป็นโครงการผลิตครูในรูปแบบ ๒+๒+๑ กล่าวคือ เรียนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาชีพครู  
และวิชาเอกบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเวลา ๒ ปี และไปเรียนวิชาเอกท่ีมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโด 
เป็นเวลา ๒ ปี หลังจากนั้นจึงกลับมาฝึกปฏิบัติการสอนท่ีประเทศไทยเป็นเวลา ๑ ปี จึงจบการศึกษา โดยจะร่วมมือกัน
ผลิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ สาขาวิชาการสอนเคมี สาขาวิชาการสอนชีววิทยา และ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงนิสิตจะได้รับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) พร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
และปริญญาตรี (Bachelor of Science/ Bachelor of Arts) ของ University of Northern Colorado  ท้ังนี้เพ่ือให้
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาสามารถสอนในโรงเรียนสองภาษาหรือโรงเรียนนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ กันยายน  
พ.ศ.๒๕๕๖ และการประชุมร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ เม่ือวันพุธท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม                
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการผลิตครูท่ีมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน  
  ระบบ ๒+๒+๑ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย นอร์ทเทิร์นโคโลราโด (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  จํานวนรับปีละประมาณ ๒๕ คน 
 
 



-๑๕- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติโครงการผลิตครูท่ีมีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ระบบ ๒+๒+๑  
  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย นอร์ทเทิร์นโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา (UNC)   
  ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  จํานวนรับปีละประมาณ ๒๕ คน   
  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้โครงการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๑ หลักการและเหตุผล  ให้พิจารณาทบทวนชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    คําว่า “โรงเรียนสองภาษา (English Program)” ให้ตรงกัน 
  ๑.๒ หน้า ๒ ข้อ ๓  ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ปรับแก้เป็น  
   “คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์” 
  ๑.๓ หน้า ๒ ข้อ ๖.๓.๑  ให้ปรับแก้คําว่า  “ใบประกอบวิชาชีพครู” เป็น  
   “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” 
  ๑.๔ หน้า ๓ ข้อ ๖.๕.๓  ให้ปรับคําว่า “ค่าพัก” เป็น “ค่าท่ีพัก” 
 ๒. เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 

   ๔.๑.๔.๒ โครงการผลิตครูวิทยาศาสตรท่ี์เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ  
    (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)   

 

คณะศึกษาศาสตร์ ขออนุมัติโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  
โดยเน้นจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๓๐ หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก (Pedagogical 
Content Knowledge, PCK) เพ่ือผลิตบัณฑิต ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ท่ัวไป สาขาวิชา 
การสอนฟิสิกส์ สาขาวิชาการสอนเคมี และสาขาวิชาการสอนชีววิทยา (สาขาวิชาท่ีขาดแคลน)  ท้ังนี้เพ่ือให้บัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นครูท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสาร ครูท่ีสามารถใช้หนังสือ ตํารา
เรียน และสื่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ครูท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
ท้ังในและต่างประเทศ  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
และการประชุมร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ เม่ือวันพุธท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม                
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  
  (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  จํานวนรับปีละประมาณ ๑๒๐ คน   
  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้โครงการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๑ หลักการและเหตุผล  ให้ปรับแก้คําว่า “AEC” เป็น “AC” 
  ๑.๒ หน้า ๒ ให้ปรับแก้คําว่า “University of Corolado: UNC”  
   เป็น “University of Colorado: UNC” โดยให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันท้ังโครงการ  
 



-๑๖- 
  ๑.๓ หน้า ๒ ข้อ ๓  ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ปรับแก้เป็น  
   “คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์” 
  ๑.๔ หน้า ๒ ข้อ ๖.๓  ให้ปรับแก้คําว่า  “ใบประกอบวิชาชีพครู” เป็น  
   “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” 
 ๒. เม่ือปรับแก้แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

 ๔.๑.๕ การจัดการศึกษาและการดําเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน 
   ในประเทศหรือต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  
   ๔.๑.๕.๑  การจัดการศึกษาและการดําเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงในประเทศ 
    (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา กับ  
    สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้ตกลงทําความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
กองบัญชาการกองทัพไทย  เม่ือวันท่ี  ๒๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยสาระสําคัญของข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่  
 ๑. ความร่วมมือด้านวิชาการในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ในสาขาวิชาต่างๆ  รวมไปถึงการเทียบโอนหน่วยกิตของผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในสังกัดกองทัพไทย 
(กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนการพัฒนาโครงการวิจัย การจัดทําโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรท้ังสองฝ่าย  
 ๒.  ความร่วมมือด้านทรัพยากร ได้แก่  การแลกเปลี่ยนอาจารย์ ผู้ทรงวุฒิมาให้ความรู้และบรรยาย 
ทางวิชาการ การใช้สถานท่ี โสตทัศนูปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ 
ระหว่างห้องสมุด ตลอดจนการใช้พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมระหว่างสองฝ่าย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
ด้านวิชาการและสังคม หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน  
 ๓.  ความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม  
 ๔.  ความร่วมมืออ่ืน  
รายละเอียดตามสําเนาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการท่ีแนบมา  
 ในการนี้ อาศัยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจจึงขอความ
เห็นชอบในการจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  
ท้ังนี้เพราะทางกองทัพไทยมีความประสงค์ท่ีจะเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของกองทัพ  
วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความเหมาะสม และ 
ความพร้อมในการดําเนินงานหลักสูตรร่วมกันทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารและวิชาการ มีการจัดต้ังถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันวิจัยอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษาและการดําเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 

ในประเทศ (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
 กองบัญชาการกองทัพไทย) 
 

 



-๑๗- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษาและการดําเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงในประเทศ  

 (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
 กองบัญชาการกองทัพไทย) 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

 

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยเคยให้ความเห็นชอบไว้แล้ว) 

          ๔.๒.๑.๑ การปรับปรงุแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับเพ่ิมบุรพวิชาในรายวิชาโครงงานเพ่ือควบคุมคุณภาพทางวิชาการ 
ของวิชาโครงงาน (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
                    คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน               
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
๔.๒.๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

                      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับแก้ชื่อกลุ่มรายวิชาเลือก 
ในสาขาย่อยเพ่ือให้นิสิตเข้าใจในแผนการเรียนรู้ท่ีถูกต้องและสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมได้  
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ)   

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
                     คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน               
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  



-๑๘- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

๔.๒.๑.๓  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
                       สําหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร คือ เพ่ือปรับแก้รหัสวิชาหมวดวิชาเอกบังคับ และหมวดวิชา เอกเลือก เนื่องจากรหัสวิชาซํ้าซ้อน  
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ)   
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
เพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม                
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
๔.๒.๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  

                      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์        
ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นการเพ่ิมเติมและ
ปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก เพ่ือให้นิสิตมีรายวิชาเลือกท่ีตนเองสนใจมากยิ่งข้ึน และเพ่ิมเนื้อหาสาระสําคัญ
ของแต่ละรายวิชาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเฉพาะสาขาท่ีตรงตามวิชาชีพ ได้แก่ การเพ่ิมรายวิชาท่ี   



-๑๙- 
ถูกกําหนดตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพควบคุมด้านการควบคุมมลพิษทางน้ําของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คือ วิชามลพิษทางน้ํา วิชาระบบบําบัดน้ําเสียและการควบคุม และวิชาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและการประเมินผลกระทบ 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ)   
            คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม           
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

๔.๒.๑.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
                      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

คณะการจัดการและการท่องเท่ียวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                         
สาขาวิชาการตลาด  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพ่ิมรายวิชา 
ในหมวดวิชาเอกเลือกเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นิสิตท่ีมีความสนใจในธุรกิจค้าปลีก  อันจะสามารถนําความรู้ 
ไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกได้เอง (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ)   

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ฉบับปี           
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

          คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ    เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
        ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
          ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  



-๒๐- 
๔.๒.๑.๖ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

                      ทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  คณะการจัดการและการท่องเท่ียวเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับปรุงรหัสรายวิชา 
ให้มีความถูกต้อง และเพ่ิมเง่ือนไขรายวิชา ในหมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมก่อนเข้า 
สู่การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

          คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป   

 
 ๔.๒.๑.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ แก้ไขรหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
และคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากซํ้าซ้อนกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

          คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 



-๒๑- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

   

 ๔.๒.๑.๘ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาส่ือสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจําหลักสูตร คือ นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย ต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ และ  
นายมนต์ชัย นินนาทนนท์ หมดสัญญาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นคณาจารย์  
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลําดับท่ี ๒ จาก นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย เป็น นางสาวอุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล 
ลําดับท่ี ๔ จาก นางสาวอุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล เป็น นางสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ 
ลําดับท่ี ๕ จาก นายมนต์ชัย นินนาทนนท์ เป็น นางสาวพรรณพิลาศ กุลดิลก                   

(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
สื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม                   
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาสื่อสารการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
 ๔.๒.๑.๙  การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
                          สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 คณะการจัดการและการท่องเท่ียวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการ-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์    
ประจําหลักสูตร คือ เนื่องจากอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๔ ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับท่ี ๔ จาก นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ เป็น นางสาววรรณวิชนี ถนอมชาติ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 



-๒๒- 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๒.๑.๑๐ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
                       ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 คณะการจัดการและการท่องเท่ียวเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร เนื่องจากการเปิดหลักสูตรใหม่  
และการลาออกของอาจารย์ประจําหลักสูตร  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. ลําดับท่ี ๔ นางสาวศิรดา จารุตกานนท์  เป็น นางสาวสุชาดา วุฒิปัญญารัตนกุล  
 ๒. ลําดับท่ี ๕ นายเกียรตินิยม คุณติสุข เป็น นางสาวดวงกมล นีรพัฒนกุล  
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  



-๒๓- 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๒ แบบฟอร์มการประเมินผลการสอนของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 
  กรรมการสภาวิชาการบางท่านมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในส่วน 
ของการประเมินผลการสอนของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการว่า  ควรเพ่ิมเติมข้อเสนอแนะในแบบฟอร์มด้วย 
  
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบและให้เป็นข้อสังเกตสําหรับคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


