
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  

วันอังคารท่ี  ๒๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   มีรัตน์  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ  
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๙. ดร.บุญรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์   ธระเสนา  กรรมการ 
   คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 

   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  กรรมการ  
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  



-๒- 
๑๗.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
๑๘.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๒.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง    
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร    
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ    
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง    
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายไพรินทร์ ทองภาพ   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กล่าวขวัญ  ศรีสุข   คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๓. ดร.ชัชวิน  เพชรเลิศ      คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๔. ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ ์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๕. ดร.พัทรพงษ์  อาสนจินดา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุฬห์  ศรีบริรักษ์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์ศักด์ิชัย  เศรษฐ์อนวัช   คณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
 ๙. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๑๐. นายกิติคุณ    วงศ์ชนะ   กองบริการการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐   น. 
 
 วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 



-๓- 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  
  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 
 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี  

๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
  
วาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ขอยกเลิกมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์  
  พ.ศ. ๒๕๕๗  (วาระท่ี  ๔.๒.๑.๒๗)  การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  และ (วาระท่ี  ๔.๒.๑.๒๘) การเปล่ียนแปลง 
  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
 ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้ให้ความเห็นชอบ (วาระท่ี  ๔.๒.๑.๒๗)  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  และ (วาระท่ี  ๔.๒.๑.๒๘) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  นั้น เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์มีการเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาและมีการพิจารณาอาจารย์ประจําหลักสูตรอีกครั้ง ทางคณะฯ  
จึงมีความประสงค์ขอถอนวาระ ตามหนังสือท่ี ศธ.๖๖๑๒/๐๒๐๑  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรื่อง ขอถอนวาระในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ โดยขอถอนวาระการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒ หลักสูตร คือ  

๑.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

  ฝ่ายเลขานุการเสนอขอยกเลิกมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี 
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๒ วาระ ดังนี้ 
 ๑. วาระท่ี  ๔.๒.๑.๒๗  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ๒. วาระท่ี  ๔.๒.๑.๒๘  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 



-๔- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗   
  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๒ วาระ  ดังนี้ 
 ๑. วาระท่ี  ๔.๒.๑.๒๗  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ๒. วาระท่ี  ๔.๒.๑.๒๘  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗   
  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  วาระท่ี  ๔.๒.๑.๒๗ และ วาระท่ี  ๔.๒.๑.๒๘   
  
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
   ๔.๑.๑.๑  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
         การจัดการสาธารณะ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
    ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แบบ ๑.๑ ประมาณ ๕ คน  
    และแบบ ๒.๒  ประมาณ ๕ คน            
 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๓ วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ แบบ ๒.๑ จํานวน ๒๕ คน ไปแล้วนั้น เนื่องจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีความประสงค์ 
ขอปรับแผนการรับนิสิต  ดังนี้ 
   

แผนการศึกษา จํานวนนิสิต (คน) หมายเหตุ 
หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

แบบ ๑.๑ - ๕ ปรับแผนการรับนิสิต  
โดยจํานวนนิสิตรวมคงเดิม แบบ ๒.๑ ๒๕ ๑๕ 

แบบ ๒.๒ - ๕ 
รวม ๒๕ ๒๕  

 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสาธารณะ แบบ ๑.๑ จํานวน ๕ คน และแบบ ๒.๒ จํานวน ๕ คน ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยขอให้ปรับการขอเปิดรับนิสิตเป็นต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 



-๕- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แบบ ๑.๑ ประมาณ ๕ คน และแบบ ๒.๒  ประมาณ ๕ คน            
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 

 ๑.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
       การจัดการสาธารณะ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา แบบ ๑.๑ ประมาณ ๕ คน  และแบบ ๒.๒  ประมาณ ๕ คน       

 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   

         
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เม่ือสิ้นสุดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแลว้ มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 

๑)  มีความรู้พ้ืนฐานและประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ท่ีสามารถนําความรู้ไปประยุกต์
หรือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ วิชาชีพ 

๒)  สามารถคิด วิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านชีวเคมี ได้อย่างเป็นระบบ รวมท้ังสามารถทําการวิจัย 
ค้นคว้า เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในสาขาวิชาชีวเคมี 

๓)  มีทักษะในการทํางานเป็นทีม มุ่งประสานผลสําเร็จของงาน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา วิจัยและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ   ๑๒  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม                
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้พิจารณาแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



-๖- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ดังนี้ 
  ๑.๑ หน้า ๕ ให้ปรับแก้ คําว่า “โลกาภิวัฒน์”  เป็น “โลกาภิวัตน์”  โดยขอให้ให้ปรับแก้ 
   ให้สอดคล้องกันท้ังเล่มหลักสูตร 
  ๑.๒ หน้า ๗ ให้ปรับแก้ คําว่า “ชั้นสูง” เป็น “ข้ันสูง” โดยขอให้ปรับแก้ ให้สอดคล้องกัน 
   ท้ังเล่มหลักสูตร 
  ๑.๓ หน้า ๗  รายวิชา  ๓๑๘๕๘๓  หัวข้อเลือกสรรด้านพิษวิทยาอาหาร ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
   ให้ปรับแก้คําว่า “Topic” เป็น “Topics” 
  ๑.๔ หน้า ๘ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ปรับข้อ ๑ โดยให้ตัดคําว่า “ความรู้พ้ืนฐาน” ออก 
  ๑.๕  หน้า ๑๒ ข้อ ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร  หมวดวิชาเลือก ให้เพ่ิมคําว่า “ไม่น้อยกว่า” 
  ๑.๖ หน้า ๑๒ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๓๑๖๕๑๒  ให้ตัดเครื่องหมาย (:) ออก   
  ๑.๗ หน้า ๑๓  รายวิชา ๓๑๖๕๔๑ ชีวเคมีสิ่งแวดล้อมและจุลินทรีย์บําบัด ให้ตรวจสอบ 
   ชื่อรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
  ๑.๘ หน้า ๑๓  รายวิชา “หัวข้อเลอืกสรร”  ให้ปรับแก้คําว่า “Selected Topic” เป็น  
   “Selected Topics”  โดยให้ปรับแก้ทุกรายวิชาและให้สอดคล้องกันท้ังเล่มหลักสูตร 
  ๑.๙ ให้ปรับแก้คําว่า “นักศึกษา” เป็น “นิสิต” และให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันท้ังเล่มหลักสูตร 
  ๑.๑๐ หน้า ๒๒  ข้อ ๕.๖.๖  ให้เพ่ิมคําว่า “อย่างน้อย ๑ เรื่อง”  
  ๑.๑๑ หน้า ๓๕  คําว่า “ประยุกต์ใช้”  ให้ปรับแก้เป็น  “ประยุกต์”   
  ๑.๑๒ คําอธิบายรายวิชาให้ปรับรูปแบบการเขียน  ดังนี้ 
   ๑)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค มิใช่วิธีการจัด 
    ประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล มิใช่ตัวอย่าง มิใช่กระบวนการสอน 
    (จึงไม่ต้องมีคําว่า เช่น อาทิ เป็นต้น ได้แก่ ฯ)  
   ๒)  เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ  
    และไม่ต้องมีคําว่า “ศึกษา…..” และ “ประยุกต์ใช้...”  
   ๓)  คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน  
   ๔)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
   ๕)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase)  
   ๑.๑๓ ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. เป็นผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
   ในวารสาร ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
   โดยเป็นผลงานวิจัยภายใน ๕ ปี  และใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้เขียน 
   แบบ (APA)  ท้ังนี้ ผลงานวิจัยต้องมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
   ๑.๑๔ ให้ปรับแก้คําว่า “Proceeding”  เป็น  “Proceedings”  โดยให้ปรับท้ังเล่มหลักสูตร 
 ๒.  เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๗- 
   ๔.๑.๑.๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
    (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา  
    แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๕ คน      
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
(เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา  แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๕ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์                
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา  
แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๕ คน 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา  
  แผน ก แบบ ก ๒ ประมาณ ๕ คน  โดยขอให้ปรับแก้ข้อมูลให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
 ๒.  เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๑.๑.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ  เม่ือสิ้นสุดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน จะมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ 
และทักษะ ดังนี้ 

๑)   ตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมและปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 
๒) มีทักษะด้านการทํางานเป็นทีม และการสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 
  ได้อย่างเหมาะสม 



-๘- 
๓) มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีมารยาทท่ีดีต่อผู้อ่ืน 
๔) มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์และออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๕) มีความตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองตลอดเวลา  
  ท้ังด้านวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง 

 โครงสร้างหลักสูตร  
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   ๑๔๒   หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ๖ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ๖ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๖ หน่วยกิต 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน ๔๕ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๔ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกว่า ๖๑ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ๕๑ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก              ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

  

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
       (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
   ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
  สภาวิชาการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้แนบข้อมูลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวกด้วย 
  ๑.๒ ให้ปรับแก้คําอธิบายรายวิชา เช่น รายวิชา  515282  ปฏิบัติการชลศาสตร์   
   515343  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  515373  ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 
   515463  วิศวกรรมฐานราก  515478  วิศวกรรมขนส่งรูปแบบรางเบ้ืองต้น  
   515487  วิศวกรรมแหล่งน้ํา โดยปรับรูปแบบการเขียน  ดังนี้ 



-๙- 
   ๑)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค มิใช่วิธีการจัด 
    ประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล มิใช่ตัวอย่าง มิใช่กระบวนการสอน 
    (จึงไม่ต้องมีคําว่า เช่น อาทิ เป็นต้น ได้แก่ ฯ)  
   ๒)  เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ  
    และไม่ต้องมีคําว่า “ศึกษา…..” และ “ประยุกต์ใช้...”  
   ๓)  คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน  
   ๔)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
   ๕)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase)  
   ๑.๓ ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. เป็นผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
   ในวารสาร ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
   โดยเป็นผลงานวิจัยภายใน ๕ ปี  และใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้เขียน 
   แบบ (APA)  ท้ังนี้ ผลงานวิจัยต้องมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 ๒.  เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
    

   ๔.๑.๑.๕ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       
          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
    ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)   
    จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาประมาณ ๓๐ คน 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยจะเปิดรับนิสิต
ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาประมาณ ๓๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิต
ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาประมาณ  
๓๐ คน แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗      
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   
  โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)   
  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาประมาณ ๓๐ คน 
 
 



-๑๐- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาประมาณ  
  ๓๐ คน  โดยขอให้ปรับแก้ข้อมูลให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
 ๒.  เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๑.๑.๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
          (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะ ดังนี้ 

๑) ตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมและปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 
๒) มีทักษะด้านการทํางานเป็นทีม และการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 
๓) มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีมารยาทท่ีดีต่อผู้อ่ืน 
๔) สามารถใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม 
  สิ่งแวดล้อม 
๕) มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
๖) ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและประเมินความถูกต้องและ 
  คุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 โครงสร้างหลักสูตร  
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   ๑๓๘   หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ๖ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ๖ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๖ หน่วยกิต 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน ๔๐ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๔ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ๑๖ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกว่า ๖๒ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ๕๓ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก              ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 



-๑๑- 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗     
 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
          ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
  สภาวิชาการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้แนบข้อมูลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวกด้วย 
  ๑.๒ ให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนคําอธิบายรายวิชา  โดยมีหลักการ  ดังนี้ 
   ๑)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค มิใช่วิธีการจัด 
    ประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล มิใช่ตัวอย่าง มิใช่กระบวนการสอน 
    (จึงไม่ต้องมีคําว่า เช่น อาทิ เป็นต้น ได้แก่ ฯ)  
   ๒)  เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ  
    และไม่ต้องมีคําว่า “ศึกษา…..” และ “ประยุกต์ใช้...”  
   ๓)  คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน  
   ๔)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
   ๕)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase)  
   ๑.๓ ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. เป็นผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ 
   ในวารสาร ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
   โดยเป็นผลงานวิจัยภายใน ๕ ปี  และใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้เขียน 
   แบบ (APA)  ท้ังนี้ ผลงานวิจัยต้องมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 ๒.  เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 

   ๔.๑.๑.๗ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต           
          สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
    ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)   
    จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาประมาณ ๓๐ คน 
         

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต           
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยจะเปิดรับนิสิต 



-๑๒- 
ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาประมาณ ๓๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗     
 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   

โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)   
จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาประมาณ ๓๐ คน 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาประมาณ ๓๐ คน  โดยขอให้ปรับแก้ 
  ข้อมูลให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
 ๒.  เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๑.๑.๘  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
           (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะ ดังนี้ 

๑)  ตระหนักถึงความสําคัญของจริยธรรมและปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 
๒)  มีทักษะด้านการทํางานเป็นทีม และการสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 
 ได้อย่างเหมาะสม 
๓)  มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีมารยาทท่ีดีต่อผู้อ่ืน  
๔)  สามารถใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้านระบบสมองกลฝังตัวได้ 
๕)  มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสมองกลฝังตัวได้ 
๖)  ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและประเมินความถูกต้อง  
 และคุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



-๑๓- 
 โครงสร้างหลักสูตร  

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   ๑๓๖   หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาภาษา ๑๒ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ๖ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ๖ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๖ หน่วยกิต 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน ๓๖ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑๒ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ๒๔ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกว่า ๖๔ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ๓๕ หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก              ไม่น้อยกว่า  ๑๔ หน่วยกิต 
-  ฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา  ๑๕ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว                      
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
       (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
  สภาวิชาการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้แนบข้อมูลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวกด้วย 
  ๑.๒ ให้ปรับแก้คําอธิบายรายวิชา เช่น รายวิชา  514107  ปฏบัิติการพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 
   และอิเล็กทรอนิกส์  514318  การประมวลผลภาพ   514410  ระบบสมองกลฝังตัว 
   ยานยนต์  514411  การออกแบบผลิตภัณฑ์  514207  การฝึกงานทางวิศวกรรม 
   ระบบสมองกลฝังตัว 1  514310  การฝึกงานทางวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 2   
   และ  514403  สหกิจศึกษา  โดยปรับรูปแบบการเขียน  ดังนี้ 
   



-๑๔- 
   ๑)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค มิใช่วิธีการจัด 
    ประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล มิใช่ตัวอย่าง มิใช่กระบวนการสอน 
    (จึงไม่ต้องมีคําว่า เช่น อาทิ เป็นต้น ได้แก่ ฯ)  
   ๒)  เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ  
    และไม่ต้องมีคําว่า “ศึกษา…..” และ “ประยุกต์ใช้...”  
   ๓)  คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน  
   ๔)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
   ๕)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase)  
   ๑.๓ ให้จัดรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการของนางวิศรุดา  ศุภรังสรรค์  ให้เขียนเป็น 
   แบบ (APA)  ท้ังนี้ ผลงานวิจัยต้องมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 ๒.  เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๙ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        
           สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
           หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
    ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา 
    ประมาณ ๓๐ คน 

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต             
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ 
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาประมาณ ๓๐ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗     
 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต     
  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)   
จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษา  ประมาณ ๓๐ คน 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยจะเปิดรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  จํานวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาประมาณ  
  ๓๐ คน  โดยขอให้ปรับแก้ข้อมูลให้สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
 ๒.  เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๑๕- 
   
  ๔.๑.๒ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

   ๔.๑.๒.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    จํานวน ๑,๗๖๐ คน 
 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) กําหนดอํานาจและหน้าท่ีของ 
สภาวิชาการไว้ว่า “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย”  ดังนั้นข้ันตอนการดําเนินการอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาจึงต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีได้รวบรวม 
จากคณะต่างๆ ซ่ึงคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จํานวน ๑,๗๖๐ คน  ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี ๑,๓๙๒ ๔๒ ๑,๔๓๔ 
  ปริญญาตรี* ๒๒๘ ๐ ๒๒๘ 
 ปริญญาโท ๑๐ ๘๑ ๙๑ 
  ปริญญาเอก ๕ ๒ ๗ 
  รวมท้ังส้ิน ๑,๖๓๕ ๑๒๕ ๑,๗๖๐ 

    

 หมายเหตุ ปริญญาตรี* หมายถึง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันสมทบ 
 ข้อมูล ณ วันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 คณะกรรมการประจําคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
 แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๑,๗๖๐ คน 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
  จํานวน  ๑,๗๖๐ คน 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  



-๑๖- 
  

 ๔.๑.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๓.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายณกร  อินทร์พยุง  
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์  
    สาขาวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
 ด้วย  นายณกร  อินทร์พยุง ข้าราชการ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขประจําตําแหน่ง  ๐๙๕๖   

สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา คณะโลจิสติกส์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่ง 
ศาสตราจารย์  สาขาวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์  โดยวิธีปกติ วิธีท่ี ๑ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา     เม่ือวันท่ี  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์   
          เม่ือวันท่ี  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์     สาขาวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์   
          เม่ือวันท่ี  ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว  ๔ ปี  ๒ เดือน 
 
 คุณวุฒิ        ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Computing) ๒๕๔๘   University of Leeds, United Kingdom 
 M.Sc. (Maritime Affairs) ๒๕๔๕   World Maritime University, Sweden   
 วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) ๒๕๔๒   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
        ประเทศไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ๒๕๓๙   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประเทศไทย 

 
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๑๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑๐  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  เกรียงศักด์ิ  วณิชชากรพงศ์, ณกร  อินทร์พยุง และเอกชัย สุมาลี. (๒๕๕๕). Stiamtraffic2.0: 

Traffic pattern search for travel time prediction in Bangkok road network.  
In Proceedings of the 4th National Conference on Information Technology,  
๒๖-๒๗ เมษายน (pp. 209-216). ชะอํา, ประเทศไทย.  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒  เกรียงศักด์ิ  วณิชชากรพงศ์, ณกร  อินทร์พยุง และเอกชัย สุมาลี. (๒๕๕๖). การวิเคราะห์
เส้นทางท่ีใช้ระยะเวลาเดินทางน้อยท่ีสุดท่ีแปรผันตามช่วงเวลาในโครงข่ายถนนกรุงเทพฯ.  
In Proceedings of the 5th International Conference on Knowledge and Smart 
Technology, ๓๑ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ (pp. 13-21). ชลบุรี, ประเทศไทย.  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 



-๑๗- 
 
 เรื่องท่ี  ๓  สุธาทิพย์  ภู่บุบผาพันธ์ และณกร อินทร์พยุง. (๒๕๕๖). พฤติกรรมการประมูลบริการท่ีท้ังสอง

ฝ่ายเสนอราคาพร้อมกันและผู้ประมูลมีค่าเสียเวลา. วารสารบริหารธุรกิจ,  
๑๔๐(ตุลาคม-ธันวาคม), ๔๐-๕๕. 

      (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  ๕๐ 
  
 เรื่องท่ี  ๔  Pueboobpaphan, S. & Indra-Payoong, N. (2013). The design of transportation 

service auction under time-cost environment. In Proceedings of the 10th 
International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies,  
9-12 September (pp. 1-20). Taipei, Taiwan.  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
  เรื่องท่ี  ๕ Wang, J., Indra-Payoong, N., Sumalee, A., & Panwai, S. (2013). Vehicle  

re-identification with self-adaptive time windows for real-time travel time 
estimation. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,  
15(2), 540-552.  
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม 
IEEE Xplore digital Library (http://ieeexplore.ieee.org) 

   (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๖ Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A., & Sriborrirux, W. (2012). 

Performance evaluation of a RFID-enabled real time bus dispatching system: 
case study of the Bangkok bus system. ECTI Transactions on Computer and 
Information Technology, 6(2), 144-155.  

      (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  ๔๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๗  พิสิษฐ์ บึงบัว, ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร  อินทร์พยุง. (๒๕๕๖). การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
   ของการแจกแจงการเดินทางด้วยวิธีสมดุล. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านการ 
   จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งท่ี ๑๓, ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน (หน้า ๖๙๙-๗๐๙) .ขอนแก่น.  
   ประเทศไทย.  
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๐ 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 
 เรื่องท่ี  ๘  Sringiwai, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A., Roathanachonkun, P., &  

Sriborrirux, W.   (2012). RFID-based travel time estimation: development case in 
Bangkok. In Proceedings of the 15th International Conference of Hong Kong  
Society for Transportation Studies, 11-14 December (pp. 1-8). Hong Kong.  
Republic of China. 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๕ 
 
 เรื่องท่ี ๙ Pan, T.L., Sumalee, A., Zhong, R.X., & Indra-Payoong, N. (2013). Short-term 

traffic state prediction based on temporal-spatial correlation. IEEE Transactions 
on Intelligent Transportation Systems, 14(3), 1242-1254. 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม 
IEEE Xplore digital Library (http://ieeexplore.ieee.org) 

   (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๕ 
 
 เรื่องท่ี ๑๐ Sumalee, A., Pan, T.L., Zhong, R.X., Uno, N., & Indra-Payoong, N. (2013). 

Dynamic stochastic journey time estimation and reliability analysis using 
stochastic cell transmission model: Algorithm and case studies. Transportation 
Research Part C: Emerging Technologies, 35, 263-285. 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม   
ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
 (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 

 
 ตํารา  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ณกร อินทร์พยุง และเอกชัย สุมาลี. (๒๕๕๕).  การประยุกต์ใชร้ะบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ   
     (Intelligent Transportation System: Case Study).  จํานวน  ๓๔๗ หน้า. 
    มหาวิทยาลัยบูรพา.   
    *ได้มีการใช้เป็นตําราในรายวิชา ๙๐๕๔๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์ 
     และใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายณกร  อินทร์พยุง ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันท่ี   
๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์             
สาขาวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยวิธีปกติ วิธีท่ี ๑   
 
    



-๑๙- 
  
 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารท่ีใช้ประเมินผลการสอน  ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ประเมินผลการสอน ของ นายณกร อินทร์พยุง 
(เอกสารคําสอน วิชา  ๙๐๕๔๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์) แล้วเห็นว่า นายณกร อินทร์พยุง 
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน  มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณกร  อินทร์พยุง ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  

 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ของ นายณกร อินทร์พยุง 
  ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ของ นายณกร อินทร์พยุง 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
    

   ๔.๑.๓.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ เพ่ือขอกําหนด 
    ตําแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี   
 
 ด้วย  นายทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขประจําตําแหน่ง   

๑๒๘-๒๕๔๕ สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา คณะโลจิสติกส์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอกําหนด
ตําแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี   
           เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์   สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี   
           เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว  ๓ ปี  ๑ เดือน 
 



-๒๐- 
 คุณวุฒิ             ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 D.B.A.      ๒๕๔๘ University of South Australia, Australia 
 (Logistics and Supply Chain Management) 
 M.B.A. (Business Administration)      ๒๕๔๒ University of Southern Queensland, Australia
 M.T.M. (Technology Management)  ๒๕๔๐ Griffith University, Australia   
  ประกาศนียบัตรเครื่องกลเรือ      ๒๕๓๗ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  
  (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)    ประเทศไทย 
 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)      ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๗  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Theppitak, T. (2010). Enhancing Competitive Advantage of Thai Storage  
    and Warehouse Service Providers in Dynamic. In Proceedings of the 2nd   
     International Conference on Logistics and Transport 2010. 16-18  
    December (pp. 1-9). Christchurch, New Zealand.   . 
     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 
 เรื่องท่ี  ๒  ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์. (๒๕๕๔). การสํารวจแนวเส้นถนนท่องเท่ียวเลียบทะเล 
    ช่วงหาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง-หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยใช้ระบบ 
   ภูมิศาสตร์สารสนเทศและการวิเคราะห์หลากหลาย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย 
   หอการค้าไทย, ๓๑(๑), ๑-๑๙. 

      (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 
 
 เรื่องท่ี  ๓  ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์. (๒๕๕๖). การวิเคราะห์ปริมาณการจราจรของถนนท่องเท่ียว 
    เลียบทะเลชายฝั่งตะวันออกช่วงหาดแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง-หาดจอมเทียน จังหวัด 
    ชลบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๓๓(๑), ๑-๑๖. 

      (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 
           
 เรื่องท่ี  ๔  Theppitak, T. (2013). Measuring Effective Performance in Purchasing:  
    Warehouse and Transport Activities in Thai Automotive Industry.  
    In Proceedings of the BUU2013: Burapha University International  
   Conference 2013. 4-5 July (pp. 273-283). Pattaya City, Thailand.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



-๒๑- 
 เรื่องท่ี  ๕  ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์. (๒๕๕๖). ทิศทางการจัดการโลจิสติกส์ท่ีกําลังเปลี่ยนไปของ 
   ประเทศไทยในทศวรรษหน้า. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๓๓(๒), ๕๐-๕๙. 

      (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 
  
 เรื่องท่ี  ๖  Theppitak, T. (2013). Exploring Adoption of Logistics and Supply Chain  
    Techniques and Strategies in the Thai Automotive Industry. In Proceedings  
    of the 5th International Conference on Logistics and Transport 2013. 5-8 
    November (pp. 1-5). Kyoto, Japan.   . 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  
 เรื่องท่ี  ๗ Theppitak, T., & Malee, P. (2013). 7G as a Green and CSR Strategy: a Future  
    Direction and Adaptation of Thai Logistics Service Providers.  
   In Proceedings of the BUU2013: Burapha University International  
   Conference 2013. 4-5 July (pp. 422-424). Pattaya City, Thailand.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 

 
 

 ตํารา  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
      เรื่องท่ี  ๑ ทวีศักด์ิ  เทพพิทักษ์. (๒๕๕๖). การจัดการท่าเรือ. จํานวน ๕๑๕ หน้า. คณะโลจิสติกส์  
     มหาวิทยาลัยบูรพา.    
    *ได้มีการใช้เป็นตําราในรายวิชา  ๖๖๘๑๑๑ การจัดการและองค์การ  และใช้ในการเรียน 
    การสอนมาแล้วต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑   
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์  (เอกสารคําสอน วิชา 
๖๖๘๑๑๑ การจัดการและองค์การ) แล้วเห็นว่า นายทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน                                
มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
    



-๒๒- 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  
  ของ นายทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  
  ของ นายทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

   ๔.๑.๓.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี เพ่ือขอกําหนด 
    ตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา 
 
 ด้วย  นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจําตําแหน่ง   

๖๗๕-๒๕๕๒ สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนด
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา   
           เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๓ ปี  
  
 คุณวุฒิ       ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ๒๕๕๑   มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ๒๕๔๗   มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
    
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๓๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๗  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Wongdee, K., Teerapornpuntakit, J., Siangpro, C., Chaipai, S., &  
    Charoenphandhu, N. (2013). Duodenal villous hypertrophy and  
    upregulation of claudin-15 protein expression in lactating rats.  
    Journal of Molecular Histology, 44(1), 103-109. 



-๒๓- 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม   
SpringerLink  (http://www.springerlink.com/home/main.mpx) 
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒  Wongdee, K., Thonapan, N., Saengamnart, W., Krishnamra, N., &  
    Charoenphandhu, N. (2013). Bromocriptine modulates the expression of  
    PTHrP receptor, Indian hedgehog, and Runx2 proteins in the growth plate  
    of lactating rats.  Molecular and Cellular Biochemistry, 381(1-2), 191-199. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม   
SpringerLink  (http://www.springerlink.com/home/main.mpx) 
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
 

 เรื่องท่ี  ๓  Teerapornpuntakit, J., Wongdee, K., Thongbunchoo, J., Krishnamra, N., &  
    Charoenphandhu, N. (2012). Proliferation and mRNA expression of  
    absorptive villous cell markers and mineral transporters in prolactin-\  
  exposed IEC-6 intestinal crypt cells.  Cell Biochemistry and Function, 30(4),  
   320-327. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม   
Wiley InterScience (http://www.interscience.wiley.com) 
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
           

 เรื่องท่ี  ๔  Dorkkam, N., Wongdee, K., Suntornsaratoon, P., Krishnamra, N., &  
    Charoenphandhu, N. (2013). Proliferation Stimulates the L-type calcium  
    channel-mediated transepithelial calcium transport in the duodenum of  
   male rats.  Biochemical and Biophysical Research Communications,  
   430(2), 711-716. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
SCOPUS  (http://www.scopus.com)  
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๕ 
  

 เรื่องท่ี  ๕  Charoenphandhu, N., Suntornsaratoon, P., Jongwattanapisan, P., 
   Wongdee, K., & Krishnamra, N. (2012). Enhanced trabecular bone  
   resorption and microstructural bone changes in rats after removal of the  
   cecum.  American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism,  
   303(8), E1069-1075. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบัน ISI  



-๒๔- 
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐ 
  

 เรื่องท่ี  ๖ Khuituan, P., Wongdee, K., Suntornsaratoon, P., Krishnamra, N., &   
   Charoenphandhu, N. (2013). Fibroblast growth factor-23 negates  
   1,25(OH)2D3-induced intestinal calcium transport by reducing the  
   transcellular and paracellular calcium fluxes.  Archives of Biochemistry  
   and Biophysics, 536(1), 46-52. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
SCOPUS  (http://www.scopus.com)  
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐ 
   
 เรื่องท่ี  ๗ Tiyasatkulkovit, W., Charoenphandhu, N., Wongdee, K., Thongbunchoo, J .,  
    Krishnamra, N., & Malaivijitnond, S. (2012). Upregulation of osteoblastic  
   differentiation marker mRNA expression in osteoblast-like UMR106 cells by  
    puerarin and phytoestrogens from Pueraria mirifica.  Phytomedicine,  
   19(13), 1147-1155. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
SCOPUS  (http://www.scopus.com)  
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ               
นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖    
แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒   
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี                                            
(เอกสารคําสอน วิชา  ๖๘๔๔๙๔ ทุโภชนาการ ) แล้วเห็นว่า  นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี เป็นผู้มีความชํานาญพิเศษ                    
ในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา ของ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๒๕- 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเซลล์ชีววิทยา ของ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

   ๔.๑.๓.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น     
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสรีรวิทยา 

 
 ด้วย  นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจําตําแหน่ง   

๖๗๕-๒๕๕๒ สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอกําหนด
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสรีรวิทยา  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาสรีรวิทยา   
           เม่ือวันท่ี  ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๓ ปี ๑ เดือน  
 
 คุณวุฒิ       ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (สรีรวิทยา) ๒๕๕๑   มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ๒๕๔๗   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
 
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Thongon, N., & Krishnamra, N. (2012). Apical acidity decreases inhibitory  
   effect of omeprazole on Mg2+ absorption and claudin-7 and-12  
   expression in Caco-2monolayers. Experimental and Molecular Medicine,  
   44(11), 684-693. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบัน ISI  
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๒ 
 



-๒๖- 
 เรื่องท่ี  ๒  Thongon, N., Ketkeaw, P., & Nuekchob, C. (2014). The roles of acid-sensing  
    ion channel 1a and ovarian cancer G protein-coupled receptor 1 on  
    passive Mg2+ transport across intestinal epithelium-like Caco-2monolayers.  
   Journal of Physiological Sciences, 64(2), 129-139. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม   
SpringerLink  (http://www.springerlink.com/home/main.mpx) 
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ  
นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖   
แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสรีรวิทยา โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒   
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น  (เอกสารคําสอน วิชา  
๓๑๗๒๓๔ สรีรวิทยาทางการแพทย์ ๑ )  แล้วเห็นว่า  นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น เป็นผู้มีความชํานาญพิเศษในการสอน              
มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
    
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสรีรวิทยา  ของ  นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสรีรวิทยา  ของ  นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
   

   ๔.๑.๓.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นางนันทพร ภัทรพุทธ   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาพิษวิทยาส่ิงแวดล้อมและการจัดการเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
 

 ด้วย  นางนันทพร ภัทรพุทธ ข้าราชการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจําตําแหน่ง   
๑๑๗๑ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงาน
ทางวิชาการ  เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ วิธีท่ี ๑ มีรายละเอียด ดังนี้ 



-๒๗- 
 

 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา    เม่ือวันท่ี  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
          เม่ือวันท่ี  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
           ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๘ ปี ๘ เดือน  

 

 คุณวุฒิ            ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D.       ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย 
  (Environmental Engineering and Management) 
 วท.ม. (พิษวิทยา)      ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
 วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
 

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Phatrabuddha, N., Maharatchpong, N., Keadtongtawee, S., & Saowakontha, S.  
   (2013). Comparison of personal BTEX exposure & pregnancy outcomes  
   among pregnant women residing in and near petrochemical industrial area.  
   Environment Asia, 6(2), 34-41. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
SCOPUS  (http://www.scopus.com)  
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 
 

 เรื่องท่ี  ๒  Phatrabuddha, N., Maharatchpong, N., & Saowakontha, S. (2013).  
   Ambient and personal exposure levels of BTEX among schoolchildren  
   residing near the oil refineries in Chonburi Province. Journal of  
   Environmental Research, 35(2), 8-19. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบัน ISI  
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 
 
 เรื่องท่ี  ๓  Phatrabuddha, N., Maharatchpong, N., Dijsuthikorn, P., & Saowakontha, S.  
   (2013). Occupational exposure to toluene among automotive part industrial  
   workers in Eastern region of Thailand. Journal of Science Technology and  
   Humanities, 11(1), 23-31. 

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

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 
 



-๒๘- 
 ตํารา  จํานวน  ๑  เรื่อง ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ นันทพร ภัทรพุทธ. (๒๕๕๒). สารพิษกับสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. 
     กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. จํานวน ๑๗๖ หน้า  
    *ได้มีการใช้เป็นตําราในรายวิชา วิชา  ๗๑๐๓๐๒ พิษวิทยาอุตสาหกรรม และใช้ในการเรียน 
    การสอนมาแล้วต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐        
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ   
นางนันทพร ภัทรพุทธ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐             
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาพิษวิทยา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ วิธีท่ี ๑   
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางนันทพร ภัทรพุทธ (เอกสารคําสอน วิชา ๗๑๑๔๐๗ 
การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) แล้วเห็นว่า นางนันทพร ภัทรพุทธ เป็นผู้มีความชํานาญ
พิเศษในการสอน  มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นางนันทพร ภัทรพุทธ ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐    
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของ  นางนันทพร ภัทรพุทธ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ของ  นางนันทพร ภัทรพุทธ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

    
   ๔.๑.๓.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์                                 

    สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล 
 

 ด้วย  นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจําตําแหน่ง   
๔๔-๒๕๔๓ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ                
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒  มีรายละเอียด ดังนี้ 



-๒๙- 
 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
           เม่ือวันท่ี  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
        ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๕ ปี  
 
 คุณวุฒิ       ปี พ.ศ.ท่ีจบ    ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๙     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)         ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)         ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
     

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Pirompugd, W., & Wongwises, S. (2013). Efficiencies for partially wetted  
    spine fins: uniform cross section, conical, concave parabolic, and convex  
    parabolic spines. Journal of Heat Transfer, 135, 1-11. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบัน ISI  
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒  Pirompugd, W., & Wongwises, S. (2013). Partially wet fin efficiency for the  
   longitudinal fins of rectangular, triangular, concave parabolic, and convex  
   parabolic profiles. Journal of the Franklin Institute, 350, 1424-1442. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบัน ISI  
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๓  Pirompugd, W., Wang, C.C., & Wongwises, S. (2010). Correlations for wet  
   surface ratio of fin-and-tube heat exchangers. International Journal of  
   Heat and Mass Transfer, 53, 568-573. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบัน ISI  
(มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 



-๓๐- 
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักด์ิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒   
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักด์ิ (เอกสารคําสอน วิชา  
๕๓๕๔๕๔ การออกแบบระบบความร้อน) แล้วเห็นว่า นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักด์ิ เป็นผู้มีความชํานาญพิเศษในการสอน  
มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ  
นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักด์ิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว  
ปรากฏว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
    
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักด์ิ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายวรเชษฐ์ ภิรมย์ภักด์ิ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

     
   ๔.๑.๓.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ นายเอกชัย สุธีรศักดิ์   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

 ด้วย  นายเอกชัย สุธีรศักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เลขประจําตําแหน่ง   
๙๐๑๒๕ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
        (เคยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํา  
        สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   
        ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรี เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน) 
        รวมปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๑๑ เดือน 
 



-๓๑- 
 คุณวุฒิ       ปี พ.ศ.ท่ีจบ      ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)         ๒๕๔๗      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)         ๒๕๔๔      มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประเทศไทย 
  

 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Sutheerasak, E., Sanitjai, S., & Chanchaona, S. (2010). Investigation on the 

combustion characteristics and emissions of a diesel engine using preheated 
biodiesel oil. In Proceedings of the 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference on 
New/Renewable Energy, 21-21 January (pp. 1-7). Chonburi, Thailand.  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒ เอกชัย สุธีรศักดิ์, สุรชัย สนิทใจ และสมชาย จันทร์ชาวนา. (๒๕๕๒). อิทธิพลของอุณหภูมิ 
  น้ํามันดีเซลผสมไบโอดีเซลต่อคุณลักษณะการเผาไหม้ในเครื่องยนต์. ในรายงานสืบเนื่องจากการ
  ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๒๓, ๔-๗ พฤศจิกายน, (หน้า 
  ๑-๘). เชียงใหม่. ประเทศไทย.  
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ เอกชัย สุธีรศักด์ิ. (๒๕๕๖). คุณลักษณะการฉีด การเผาไหม้ และการปล่อยสารมลพิษของเครื่องยนต์ 
   จากการอุ่นน้ํามันพืช. วิศวกรรมสาร มข, ๔๐(๔), ๖๒๗-๖๔๒. 

      (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 
  
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ  นายเอกชัย สุธีรศักด์ิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑           
 ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายเอกชัย สุธีรศักด์ิ  (เอกสารประกอบการสอน                 
วิชา ๕๐๓๓๕๓ เครื่องยนต์สันดาปภายใน)  แล้วเห็นว่า นายเอกชัย สุธีรศักด์ิ เป็นผู้มีความชํานาญในการสอน   
มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันกําหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายเอกชัย สุธีรศักด์ิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว  
ปรากฏว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 



-๓๒- 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายเอกชัย สุธีรศักด์ิ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายเอกชัย สุธีรศักด์ิ 
 ๒. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

๔.๑.๔ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ 
   ๔.๑.๔.๑ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกล่ันกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
    (Peer Review) จํานวน ๑ ฉบับ ได้แก่ “วารสาร Journal on Humanistic 

    Ideology ISSN 1844-458X” 
 

 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
 ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ สําหรับการ 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  จํานวน ๑ ฉบับ  ได้แก่ 
 ๑. วารสาร Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X   
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบวารสาร Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบวารสาร Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X 
ในข้ันต้นแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาวารสาร Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X 

      เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
 ๒. นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองวารสาร Journal on Humanistic Ideology 
  ISSN 1844-458X เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
 ๓. แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสาร Journal on Humanistic Ideology 
  ISSN 1844-458X เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)  



-๓๓- 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบวารสาร Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X 

      เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองวารสาร Journal on Humanistic Ideology 
  ISSN 1844-458X เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
 ๓. เม่ือสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว  แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสาร  
  Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรอง 
  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ต่อไป  
 

   ๔.๑.๔.๒ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกล่ันกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
    (Peer Review) จํานวน ๔ ฉบับ ได้แก่ “วารสาร ASEAN Engineering  

    Journal ISSN 2229-127X, ISSN 2286-7694, ISSN 2286-8151, ISSN 
    2286-7686” 

 

 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี  ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
 ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ สําหรับการ 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  จํานวน ๔ ฉบับ  ได้แก่ 
 ๑. วารสาร ASEAN Engineering Journal Part A: Mechanical and Manufacturing Engineering,  
      Energy Engineering ISSN 2229-127X 
 ๒. วารสาร ASEAN Engineering Journal Part B: Chemical Engineering, Materials Engineering 
      ISSN 2286-7694 
  ๓. วารสาร ASEAN Engineering Journal Part C: Civil Engineering, Environmental Engineering, 
       Geological and Geo-Resource Engineering, Natural Disaster ISSN 2286-8151  
  ๔. วารสาร ASEAN Engineering Journal Part D: Electrical and Electronics Engineering,  
       Computer and Information Engineering ISSN 2286-7686   
 

 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบวารสาร ASEAN Engineering Journal ดังกล่าว จํานวน ๔ ฉบับ  
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบวารสาร ASEAN Engineering Journal ดังกล่าว จํานวน ๔ ฉบับ 
ในข้ันต้นแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นเสนอ ๑.  พิจารณาวารสาร ASEAN Engineering Journal ISSN 2229-127X, ISSN 2286-7694, 
    ISSN 2286-8151, ISSN 2286-7686 จํานวน ๔ ฉบับ เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการ 
    กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 



-๓๔- 
  ๒. นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองวารสาร ASEAN Engineering Journal  
   ISSN 2229-127X, ISSN 2286-7694, ISSN 2286-8151, ISSN 2286-7686    
   จํานวน ๔ ฉบับ เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
  ๓. แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสาร ASEAN Engineering Journal  
   ISSN 2229-127X, ISSN 2286-7694, ISSN 2286-8151, ISSN 2286-7686    
   จํานวน ๔ ฉบับ เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)  
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบวารสาร ASEAN Engineering Journal ISSN 2229-127X, ISSN 2286-7694, 
    ISSN 2286-8151, ISSN 2286-7686 จํานวน ๔ ฉบับ เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการ 
    กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองวารสาร ASEAN Engineering Journal  
  ISSN 2229-127X, ISSN 2286-7694,  ISSN 2286-8151, ISSN 2286-7686 จํานวน ๔ ฉบับ  
  เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
 ๓. เม่ือสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว  แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสาร  
  ASEAN Engineering Journal ISSN 2229-127X, ISSN 2286-7694, 
    ISSN 2286-8151, ISSN 2286-7686 จํานวน ๔ ฉบับ เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการ 
    กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ต่อไป  

 
 ๔.๑.๕ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
   การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี   
   ๔.๑.๕.๑ การขอจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
           สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
          วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗     
    (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)     
 

 คณะการจัดการและการท่องเท่ียวเสนอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗   โดยมีเหตุผลในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งเน้นผู้เรียนทางด้านการบริหารการท่องเท่ียว 
และการดําเนินงานด้านโรงแรม ท้ังในและต่างประเทศ และจากการหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี  
พบว่า มีบุคคลในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดให้ความสนใจในหลักสูตรดังกล่าวเป็นจํานวนมาก และยังเป็น 
การกระจายโอกาสทางด้านการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรมให้กว้างขวาง 
มากยิ่งข้ึน    
 
 หมายเหตุ   * สภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันพุธท่ี  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว 
    ระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  และการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท   
    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ   
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔  แล้ว  
 



-๓๕- 
    ** สภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว 
    ระหว่างประเทศ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ท่ีปรับแก้ตามข้อสังเกตของ สกอ. แล้ว 
 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตจันทบุรี ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)     
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  วิทยาเขตจันทบุรี ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  
  โดยขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนรับนิสิตท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 
  กับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้ชัดเจน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
          และการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ      
เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ท่ีต้องการศึกษา ได้มีโอกาสทางการศึกษาจากทางเลือกในการเข้าศึกษาท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิต และสถานภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างบัณฑิตเพ่ือตอบสนองพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีมุ่งสร้างความรู้ ปัญญา และจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในระดับสากล  
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ มีนาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 



-๓๖- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
   

  ๔.๒.๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี
เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้  
        ๑.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาเลือก  
   ๑.๑  เพ่ิมรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มท่ี ๑ จํานวน ๗ รายวิชา  เนื่องจากรายวิชาท่ี
กําหนดในหลักสูตรมีความหลากหลายน้อยเกินไป 
   ๑.๒  เพ่ิมรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มท่ี ๒ จํานวน ๑ รายวิชา  เนื่องจากจํานวน
รายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตรมีความหลากหลายน้อยเกินไป ทําให้ไม่มีรายวิชาสํารองไว้สําหรับกรณีท่ีในปีการศึกษานั้นๆ 
ไม่มีการเปิดรายวิชาท่ีกําหนด 
   ๑.๓  เพ่ิมรายวิชาด้านการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต จํานวน ๓ รายวิชา เนื่องจากจํานวน
รายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตรมีความหลากหลายน้อยเกินไป ทําให้ไม่มีรายวิชาสํารองไว้สําหรับกรณีท่ีในปีการศึกษานั้นๆ 
ไม่มีการเปิดรายวิชาท่ีกําหนด 
        ๒.  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   
   ๒.๑  แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคําอธิบายรายวิชา จํานวน  ๒  รายวิชา 
เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาท่ีผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนหลายกลุ่ม หลายสาขา ดังนั้น
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงขอแก้ไขชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
   ๒.๒  แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแก้ไขบุรพวิชา จํานวน  ๑  วิชา  
เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาท่ีผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนหลายกลุ่ม หลายสาขาดังนั้น
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงขอแก้ไขชื่อวิชาและบุรพวิชา 
   ๒.๓  แก้ไขบุรพวิชา จํานวน ๑ วิชา เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาท่ีผู้รับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนหลายกลุ่มหลายสาขา ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงขอแก้ไขบุรพวิชา 
   ๒.๔  เปลี่ยนแปลงรหัสรายวชิา จํานวน ๑ รายวิชา เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์รับโอน
รายวิชาดังกล่าวมาดําเนินการจัดการเรียนการสอนเอง 
        ๓.  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 
   ๓.๑  แก้ไขคําอธิบายรายวิชา แก้ไขบุรพวิชาและแก้ไขแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) จํานวน ๑ รายวิชา เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชา มีวัตถุประสงค์ให้
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 



-๓๗- 
   ๓.๒  แก้ไขแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ (Curriculum  Mapping) 
จํานวน ๒๒ รายวิชา เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชา มีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
        ๔.  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาเลือก  
   ๔.๑  แก้ไขรหัสรายวิชาและเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต จํานวน ๑ รายวิชา เนื่องจากมีการจัดพิมพ์
รหัสรายวิชาผิดในเอกสารแนบหมายเลข ๖ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙)           
และผู้รับผิดชอบรายวิชามีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
   ๔.๒  แก้ไขรหัสรายวิชา จํานวน ๑๙ รายวชิา เนื่องจากมีการจัดพิมพ์รหัสรายวิชาผิด           
ในเอกสารแนบหมายเลข ๖ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙)   
   ๔.๓  แก้ไขรหัสรายวิชา เพ่ิมชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต   
จํานวน ๑ รายวิชา เนื่องจากมีการจัดพิมพ์รหัสรายวิชาผิดในเอกสารแนบหมายเลข ๖ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่
และหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙) และผู้รับผิดชอบรายวิชามีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติจริง 
   ๔.๔  แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไขรหัสรายวิชา และเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต  
จํานวน ๑ รายวิชา เนื่องจากมีการจัดพิมพ์รหัสรายวิชาผิดในเอกสารแนบหมายเลข ๖ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่
และหลักสูตรเดิม (พ.ศ. ๒๕๔๙) และผู้รับผิดชอบรายวิชามีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
การปฏิบัติจริง 
   ๔.๕  เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน ๔ รายวิชา เนื่องจาก ให้มีความ
สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา และการจัดการเรียนการสอน 
   ๔.๖  เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต จํานวน ๒๔ รายวิชา เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชามี
วัตถุประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
   ๔.๗  เปิดรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา เนื่องจากต้องการให้นิสิตมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ คือ หน้า ๑๙  ให้พิจารณาทบทวนชื่อรายวิชา 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รายวิชา ๕๖๐๖๑๑  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ให้สอดคล้องกัน 
  ๒. เม่ือปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
    
 



-๓๘- 
   ๔.๒.๑.๓ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
          ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผล คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา ผ่องใส  ลาออกจากตําแหน่ง   
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๑ จากนางสาวสุชญา ผ่องใส เป็น นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ  
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี   
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน   
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

   ๔.๒.๑.๔ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
          ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา ผ่องใส  ลาออกจากตําแหน่ง   
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๑ จากนางสาวสุชญา ผ่องใส เป็น นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ   
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน   
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 



-๓๙- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๒.๑.๕ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
          สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล  คือ มีอาจารย์ลาออก จึงขอเปลี่ยนอาจารย์ลําดับท่ี ๕  
จาก นางสาววรวรรณ จิรไกรศิริ   เป็น นางสาวอรนิชา โพธิ์ทอง (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
    

   ๔.๒.๑.๖ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
         สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ  นางสาวศุภรางศ์ุ  อินทรารุณ  และนางฉลวย  มงคล   
อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม  เกษียณอายุราชการ  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ในลําดับดังต่อไปนี้ 
 ลําดับท่ี ๓ จาก  นางสาวศุภรางศ์ุ  อินทรารุณ เป็น  นางสาวณัฐา  คํ้าชู 
 ลําดับท่ี ๕ จาก  นางฉลวย  มงคล  เป็น  นางศศิทร  นพประไพ 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 



-๔๐- 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗          
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
     

   ๔.๒.๑.๗ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
                    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผล คือ นางศศิทร นพประไพ เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๒ จาก  
นางสาวศศิธร ธาตุเหล็ก  (เปลี่ยนชื่อเป็นนางศศิทร นพประไพ) เป็น นางสาวกันต์รพี สมจิตร์ 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว  
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี ๘ เมษายน   
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 



-๔๑- 
 วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 
 
          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 
วันอังคารท่ี ๒๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 
 
 
 
 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


