
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  

วันอังคารที ่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส านักงานอธิการบดี อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล   กรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. กาญจน์พิมล ฤทธิเดช  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๕. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร  กรรมการ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๖.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   มีรัตน์  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย   กรรมการ 
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๑๐. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
  ๑๑. ดร.บุญรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์   ธระเสนา  กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
  ๑๔. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  กรรมการ  
   คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๑๕. ดร.วศิน   ยุวนะเตมีย์   กรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
  ๑๖. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 



-๒- 
๑๗.  นางนิตยา โคตรศรีเมือง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๘.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 

ผู้ลาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   ยาวะประภาษ     
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร   

  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง   
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย    

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
๑. ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ คณะดนตรีและการแสดง 
    

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาแทนต าแหน่งที่ว่าง  
 (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ สภม.01๘/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนคณบดี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.255๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/2557  
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.2557 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล  
เป็นกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนคณบดีกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-๓- 
 

๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  

เมื่อวนัอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ๔/๒๕๕๗  
  เมื่อวันอังคารที่  ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  

๒๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี -   
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
   จ านวน ๒,๓๒๒ คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) ก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่าน 
การพิจารณาจากสภาวิชาการทั้งจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้รวบรวม 
จากคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน 2,322 คน  ดังนี้ 



-๔- 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี* 11 0 11 
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี* 169 0 169 
  ปริญญาโท 6 62 68 
ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ ๑) ปริญญาตรี 420 498 918 
ปีการศึกษา 2557 ปริญญาโท 147 946 1,093 
 ปริญญาเอก 38 13 51 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ปริญญาตรี 3 0 3 
ปริญญาโท 1 7 8 
ปริญญาเอก 1 0 1 

  รวมทั้งสิ้น 796 1,526 2,322 
หมายเหตุ *หมายถึง สถาบันสมทบ                                                              

ข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  2,322 คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  2,322 คน 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายนพรัฐพล ศรีบุญนาค 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล  โดยวิธีพิเศษ 
  

   ด้วย นายนพรัฐพล ศรีบุญนาค  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  
๙๐๐๖๘  สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ  สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
    (เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
    เมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๓)  
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘  ปี  ๔ เดือน 
    (เกษียณอายุ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗)  



-๕- 
 
     

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) ๒๕๔๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย  
พบ.ม. (การบริหารงานบุคคล) ๒๕๒๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย 
บธ.ม. (การตลาด) ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์-อังกฤษ) ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ นพรัฐพล ศรีบุญนาค. (๒๕๕๓). การพัฒนาการบริหารของประเทศไทย.  
  ชลบุร:ี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
   (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  
  คุณภาพอยู่ในระดับ “ดีมาก”) 
  ลักษณะการเผยแพร่ 
  ๑.  การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งท่ี 11  
  ๒.  การประชุมระดับนานาชาติ ณ.กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ นพรัฐพล ศรีบุญนาค. (๒๕๕๗). การบริหารงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย์. 
  ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์.  ไม่ระบุ ISBN. 
  เผยแพร่ตั้งแต่มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  (ปรับปรุงมาจากหนังสือ ๔ เล่ม ได้แก่ 
  ๑. ศาสตร์การจัดการองค์การและการจัดการพฤติกรรมองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
   (๒๕๔๖).  ISBN 974504201-3 
  ๒. การคัดเลือกบุคคลและการบริหารค่าตอบแทน. (๒๕๔๖). ISBN 974504224-2 
  ๓. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. (๒๕๔๖). ISBN 974504222-6 
  ๔. การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน. (๒๕๔๖). ISBN 974504140-8 
   (ได้รับความเห็นและการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ ตามค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๑๒๔/ ๒๕๕๗  
  ลงวันที่ ๒๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายนพรัฐพล ศรีบุญนาค  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ  
สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล  



-๖- 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายนพรัฐพล ศรีบุญนาค 
(เอกสารค าสอน วิชา ๖๗๕๔๖๕  สัมมนาการบริหารทรัพยาการบุคคล  วิชา๖๗๔๕๕๑ การบริหารและ 
การจัดองค์การสมัยใหม่  และประเมินการสอน วิชา ๖๗๕๔๖๕  สัมมนาการบริหารทรัพยาการบุคคล) 
แล้วเห็นว่า นายนพรัฐพล ศรีบุญนาค  เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายนพรัฐพล ศรีบุญนาค  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วมีข้อสังเกตเกี่ยวกับหนังสือการบริหารงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ไม่ระบหุมายเลข ISBN 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล  ของ นายนพรัฐพล ศรีบุญนาค  โดยวิธีพิเศษ  ดังนี้ 
  ๑.๑  ลักษณะการเผยแพร่ผลงานวิจัย ของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  เรื่อง  
    การพัฒนาการบริหารของประเทศไทย. 
  ๑.๒ หนังสือการบริหารงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ ISBN 
    ซึ่งปรับปรุงมาจากหนังสือ ๔ เล่ม  ได้แก่ 
    ๑) ศาสตร์การจัดการองค์การและการจัดการพฤติกรรมองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
     ISBN 974504201-3 
    ๒) การคัดเลือกบุคคลและการบริหารค่าตอบแทน. ISBN 974504224-2 
    ๓) การบริหารทรัพยากรมนุษย์. ISBN 974504222-6 
    ๔) การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน. ISBN 974504140-8 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมตใิห้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้ง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
 โดยให้ยื่นหนังสือทั้ง 4 เล่มประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ กรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกต 
 เกี่ยวกับหนังสือการบริหารงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน  
  และไม่สอดคล้องกับนิยามของผลงานทางวิชาการ (หนังสือ) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ แสงอินทร์ 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก 
  

   ด้วย นางสาวศิริวรรณ แสงอินทร์  ข้าราชการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๕๖๒   
สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑  สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   



-๗- 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก   
           เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๑๓ ปี ๘ เดือน  
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
พย.บ.  ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

(มหาวิทยาลัยบูรพา) ประเทศไทย 
    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ศิริวรรณ ยืนยง และนันท์นภัส รักไทย. (๒๕๕๔). ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติ

ใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของ
มารดาครรภ์แรก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๙(๖), ๖๗-๘๒ 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

    ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   
 
 หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ศิริวรรณ แสงอินทร์. (๒๕๕๗). การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด. 
  ชลบุร:ี ชลบุรีการพิมพ์.  ISBN 978-616-348-650-9 
   ผลงานได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน  (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗)   
   (ได้รับความเห็นและการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ ตามค าสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ๓๔๘/ ๒๕๕๗  
  ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ แสงอินทร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑  
สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ แสงอินทร์ 
(เอกสารค าสอนและประเมินการสอน วิชา ๑๐๒๓๐๖  ปฏบิัติการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์และมารดาในระยะคลอด)  
แล้วเห็นว่า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิริวรรณ แสงอินทร์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 



-๘- 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ แสงอินทร์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ แสงอินทร์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ แสงอินทร์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
 ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ชาลี 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

   ด้วย นายวิเชียร ชาล ี พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๔-๒๕๔๕  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์   เมื่อวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
      เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๑๑ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด.  (วิศวกรรมโยธา) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประเทศไทย 
วศ.ม.  (วิศวกรรมโยธา) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประเทศไทย 
วศ.บ.  (วิศวกรรมโยธา) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 

  

  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Chindaprasirt, P. &  Chalee, W. (2014). Effect of sodium hydroxide 

concentration on chloride penetration and steel corrosion of fly ash-based 
geopolymer concrete under marine site. Construction and Building Materials, 

  63, 303–310. 



-๙- 
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases)  

ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่างๆ) ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๒  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 
 เรื่องท่ี  ๒ Chalee, W., Sasakul, T., Suwanmaneechot, P. & Jaturapitakkul, C. (2013). 

Utilization of rice husk–bark ash to improve the corrosion resistance of concrete 
under 5-year exposure in a marine environment. Cement and Concrete 
Composites, 37, 47–53. 

     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases)  
ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่างๆ) ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๒  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

 เรื่องท่ี  ๓ วิเชียร ชาลี และกิรติกร เจริญพร้อม. (๒๕๕๕). การต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากซัลเฟต 
  ของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าถ่านหิน. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ๓๕(๒), ๑๕๗-๑๗๑. 

    (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
    กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
    ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
    พ.ศ. ๒๕๕๖)   

   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๔ กนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม, วริศรา โกระวิโยธิน และวิเชียร ชาล.ี (๒๕๕๗). ผลของความเข้มข้น
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่ออัตราการไหลของน้ าและก าลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต
พรุนจากเถ้าถ่านหิน. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๔(๑), ๕๖-๖๕. 

    (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI)  
    กลุ่มที่ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
    ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖) 

   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 หนังสือ  จ านวน ๑ เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ วิเชียร ชาลี. (๒๕๕๖). เทคนิคการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีหน่วยแรงใช้งาน). 
  (ปรับปรุงครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. ๒๙๑ หน้า. ISBN 978-974-384-499-7 
  ผลงานได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน  (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖)   
  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


-๑๐- 
  (ได้รับความเห็นและการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ ตามค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ๑๙๐/ ๒๕๕๗  
  ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ชาลี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ชาลี 
(เอกสารค าสอน วิชา ๕๐๕๓๔๓  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  และประเมินการสอน วิชา ๕๐๕๓๓๒ 
เทคโนโลยีคอนกรีต) แล้วเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ชาลี  เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอนมีคุณภาพ 
อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ชาลี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ชาลี 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ชาลี 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

 ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย ไชยา กุฎาคาร 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
  

   ด้วย นายไชยา กุฎาคาร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๔๐๓-๒๕๕๐   
สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๒ เดือน 
    (เกษียณอายุ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗)  



-๑๑- 
  

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
D.P.A. ๒๕๔๙ University of Northern Philippines  

ประเทศฟิลิปปินส์ 
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์) ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) ๒๕๒๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ไชยา กุฎาคาร และชลัช  จงสืบพันธ์. (ม.ป.ป.). โครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ เรื่อง บทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการด าเนินการคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ. (อยูร่ะหว่างรอตีพิมพ์) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 
 บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ไชยา กุฎาคาร. (๒๕๕๗). การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต าบล จังหวัดสระแก้ว 
  ในการด าเนินงานตามภารกิจของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พุทธศักราช ๒๕๕๑. 
  วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, ๖(๓). (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายไชยา กุฎาคาร  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายไชยา กุฎาคาร  (เอกสารประกอบการสอน  
วิชา ๗๕๖๒๗๕ ทฤษฎีองค์การ และประเมินการสอน) แล้วเห็นว่า นายไชยา กุฎาคาร เป็นผู้มีความช านาญในการสอน 
มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายไชยา กุฎาคาร  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
แล้วมีข้อสังเกตว่างานวิจัยของนายไชยา กุฎาคาร  อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์  ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๖ วรรคสี่  ระบุไว้ดังนี้ 

“ในกรณีที่ผู้ขอแต่งตั้งยังไม่สามารถน าหลักฐานที่แสดงว่าผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล International Scientific Index (ISI)   
และหรือตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหรือ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ผู้ขอแต่งตั้งสามารถน าหนังสือรับรอง 
ของบรรณาธิการที่ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  บทความทางวิชาการ ของวารสารทางวิชาการดังกล่าวมาแสดงได้ 

การส่งเอกสารและผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการตามวรรคแรก และวรรคสอง  
ทุกครั้งโดยส่ง ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี เพ่ือลงบันทึกรับเรื่องทุกครั้ง และในหมวด 6 การแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ข้อ 41 ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ



-๑๒- 
หรือมีมติให้เทียบต าแหน่งทางวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องหรือวันที่
ก าหนดไว้ในข้อ 35 หรือข้อ 39 แล้วแต่กรณี  
                ให้ถือวันที่หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีได้รับเรื่องพร้อมทั้งแบบขอแต่งตั้งท่ีถูกต้องและผลงาน 
ทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่สมบูรณ์แล้วเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง” 
 ทั้งนี้ นายไชยา กุฎาคาร ได้เกษียณอายุตั้งแต่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งหากนายไชยา กุฎาคาร
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ก็จะแต่งตั้งหลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น  
ซ่ึงนายไชยา กุฎาคาร มิใช่พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ของ นายไชยา กุฎาคาร 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป   
    ของ นายไชยา กุฎาคาร แล้วพบว่า ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
    ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๖ วรรคสี่  ระบุไว้ดังนี้ 

“ในกรณีที่ผู้ขอแต่งตั้งยังไม่สามารถน าหลักฐานที่แสดงว่าผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล International Scientific Index (ISI)   
และหรือตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหรือ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ผู้ขอแต่งตั้งสามารถน า
หนังสือรับรองของบรรณาธิการที่ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ของวารสาร
ทางวิชาการดังกล่าวมาแสดงได้ 
 การส่งเอกสารและผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการตามวรรคแรก และวรรคสอง  
ทุกครั้งโดยส่ง ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี เพ่ือลงบันทึกรับเรื่องทุกครั้งและในหมวด 6 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ข้อ 41 ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ที่สภามหาวิทยาลัย 
มีมติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการหรือมีมติให้เทียบต าแหน่งทางวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องหรือวันที่ก าหนดไว้ในข้อ 35 หรือข้อ 39 แล้วแต่
กรณี  
     ให้ถือวันที่หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีได้รับเรื่องพร้อมทั้งแบบขอแต่งตั้งที่ถูกต้องและ
ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่สมบูรณ์แล้วเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง” 
 ทั้งนี้ นายไชยา กุฎาคาร ได้เกษียณอายุตั้งแต่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งหาก 
นายไชยา กุฎาคาร ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการก็จะแต่งตั้งหลังจาก 
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ซึ่งนายไชยา กุฎาคาร มิใช่พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว 

๒.  มอบฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงข้อมูลกับผู้ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 
 



-๑๓- 
 ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสุพิศ เสียงก้อง 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
  

   ด้วย นางสุพิศ เสียงก้อง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๒๗-๒๕๔๕   
สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวธิีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชานิเทศศิลป์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๓ เดือน  
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) ๒๕๔๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

ประเทศไทย 
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) ๒๕๓๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

ประเทศไทย 
    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุพิศ  เสียงก้อง. (๒๕๕๘). หัวใจสีเขียวสร้างโลกสีเขียวด้วยบรรจุภัณฑ์สีเขียว. 
  ศิลปกรรมบูรพา, ๑๘(๑). (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์). 

      (วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งสภามหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบ) 
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘-๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือ 
    การเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา 
    (มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   
    เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุพิศ  เสียงก้อง. (๒๕๕๗). การออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกอาหารทะเลแห้งประเภท 
  ของขบเค้ียวให้กับชุมชนตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี. ศิลปกรรมบูรพา, ๑๘(๑).  
  (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ)์. 

      (วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งสภามหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบ) 
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘-๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือ 
    การเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
    (มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓   
    เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 



-๑๔- 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสุพิศ เสียงก้อง  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
สาขาวิชานิเทศศิลป์  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสุพิศ เสียงก้อง  (เอกสารประกอบการสอนและ
ประเมินการสอน วิชา ๖๐๗๑๑๒ เขียนแบบเพ่ือการออกแบบ) แล้วเห็นว่า นางสุพิศ เสียงก้อง  เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสุพิศ เสียงก้อง  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชานิเทศศิลป์  ของ นางสุพิศ เสียงก้อง 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
   ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ 
    ของ นางสุพิศ เสียงก้อง 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ์ 

  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  

   ด้วย นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง  
๕๙-๒๕๔๔  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๙ เดือน  
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (คณิตศาสตร์) ๒๕๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) ๒๕๔๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) ๒๕๔๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



-๑๕- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ เพชรรัตน์ รัตนวงษ์. (๒๕๕๖). การศึกษาแบบจ าลองของเซลล์ลูกผสมในเชิงทฤษฎี 
  ความน่าจะเป็น. วารสารคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยใน 
  พระบรมราชูปถัมภ์ ปริมา, ๔๘(๖๕๙-๖๖๑), ๔๑-๕๑. 

      (วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลซึ่งสภามหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบ) 
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘-๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือ 
    การเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Rattanawong, P. (2013). A Non-Uniform Concentration inequality for a Random  
  Permutation Sum. Communications in Statistics-Theory and Methods, 42(10), 
  1879-1888. 

(วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text databases)  
ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่างๆ)) Informaworld (http://www.informaworld.com) 
เป็น site hosting journals ของส านักพิมพ์ Taylor & Francis, Routleage, Psychology Press, 
Informa Healthcare 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๒  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ์  (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินการสอน วิชา ๗๕๔๑๑๑ แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ ๑) แล้วเห็นว่า นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ์   
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       



-๑๖- 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ ์
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  
  ๔.๒.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางนพมณี เชื้อวัชรินทร์ 

  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 

   ด้วย นางนพมณี เชื้อวัชรินทร์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง  
๙๒๕-๒๕๕๔  สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี  ๑๐ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Biotechnology) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
M.Sc. (Biotechnology) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 
Certificate of Education 
(Professional development for 
academics) 

๒๕๕๗ Massey University, Institute of Education                 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ นพมณี  เชื้อวัชรินทร์. (๒๕๕๖). จิตวิทยาศาสตร์กับธรรมะทางพุทธศาสนา.  
  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๔(๓), ๑-๑๔. 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

    ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 งานวิจัย จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ นพมณี  เชื้อวัชรินทร์. (๒๕๕๗). จิตวิทยาศาสตร์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับจิตวิทยาศาสตร์ 
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในจังหวัดชลบุรี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๒๕(๑), ๘๙-๑๐๓. 
      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

    ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางนพมณี เชื้อวัชรินทร์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางนพมณี เชื้อวัชรินทร์  (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินการสอน วิชา ๔๐๔๓๐๒  การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์) แล้วเห็นว่า นางนพมณี เชื้อวัชรินทร์ 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางนพมณี เชื้อวัชรินทร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ของ นางนพมณี เชื้อวัชรินทร์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ของ นางนพมณี เชื้อวัชรินทร์ 
 ๒. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

 ๔.๒.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย ธีรพงษ์ บัวหล้า 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  โดยวิธีเทียบ 
  

   ด้วย นาย ธีรพงษ์ บัวหล้า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๙๘๗   
สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีเทียบ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  



-๑๘- 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    (เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    เมื่อวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕)  
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๖ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Regional and Rural 
Development Planning) 

๒๕๕๒ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย 

ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 ผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Bualar, T. (2011). Physically disabled women's creditworthiness in Village 

Development Fund: evidence from Thailand. Development in Practice, 21(6), 
848-859. (SCImago Journal & Country Rank powered by SCOPUS)  

  อยู่ระดับควอไทล์ที่ ๑ ในสาขาการบริหารการพัฒนา 
  ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ๑๐๐   
  คุณภาพอยู่ในระดับดี 
 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Bualar, T. (2010). Disability rehabilitation policy in Thailand: explaining why it 

has come under fire. Journal of Asian Public Policy, 3(1). 111-117. 
  (SCImago Journal & Country Rank powered by SCOPUS)  
  อยู่ระดับควอไทล์ที่ ๔ ในสาขาบริหารรัฐกิจ 
  ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ๑๐๐   
  คุณภาพอยู่ในระดับดี 
 
 ต ารา  จ านวน ๑ เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ธีรพงษ์  บัวหล้า. (๒๕๕๔). รัฐศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๓. ถ่ายส าเนาเย็บรูปเล่ม 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๑๙๘ หน้า. 
  ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ๑๐๐   
  คุณภาพอยู่ในระดับดี 
 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ท าการประเมินผลการสอนได้ในระดับช านาญ  และเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา ๗๖๓๒๔๒  งานพัฒนาในประเทศไทย: แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานได้ในระดับดี   
 
 



-๑๙- 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นาย ธีรพงษ์ บัวหล้า  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีเทียบ  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้ประเมินผลการสอน ของ  นาย ธีรพงษ์ บัวหล้า  
(ประเมินการสอน วิชา ๖๗๗๓๔๘  การบริหารการพัฒนา) แล้วเห็นว่า นาย ธีรพงษ์ บัวหล้า  เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นาย ธีรพงษ์ บัวหล้า  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑.   พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ของ นาย ธีรพงษ์ บัวหล้า โดยวิธีเทียบ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ของ นาย ธีรพงษ์ บัวหล้า โดยวิธีเทียบ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป 
  

๔.๓ พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการ 
 ๔.๓.๑  พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
   (Peer Review) จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ “วารสาร ศิลปกรรมบูรพา ISSN 0859-8800” 
 

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
  ในการนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  จ านวน ๑ ฉบับ  ได้แก่ 
  ๑. วารสาร ศิลปกรรมบูรพา ISSN 0859-8800 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้
ความเห็นชอบวารสาร ศิลปกรรมบูรพา ISSN 0859-8800 แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบวารสาร ศิลปกรรมบูรพา ISSN 0859-8800  ในขั้นต้นแล้ว  
ปรากฏว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



-๒๐- 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาวารสาร ศิลปกรรมบูรพา ISSN 0859-8800 

      เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
 ๒. น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองวารสาร ศิลปกรรมบูรพา ISSN 0859-8800 
  เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
 ๓. แจงให ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสาร  ศิลปกรรมบูรพา ISSN 0859-8800 
  เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบวารสาร ศิลปกรรมบูรพา ISSN 0859-8800  เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรอง 
  โดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
 ๒. น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับรองวารสาร ศิลปกรรมบูรพา ISSN 0859-8800 
  เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
 ๓. แจงให ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสาร  ศิลปกรรมบูรพา ISSN 0859-8800 
  เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
  

๔.๔ ร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๔.๔.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) 
                พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  ฝ่ายวิชาการขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมือ่วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๒)  

 พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตเก่ียวกับ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ที่ ............./๒๕๕๗  เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาส าหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ การขอเปลี่ยนระดับการศึกษา (ค) ปรับข้อความ จาก “ศักยภาพทางการศึกษา 
 และการวิจัยของนิสิต”  เป็น  “ศักยภาพทางการศึกษาและผลงานการวิจัยของนิสิต” 

 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
 ๔.๔.๒ ร่าง ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของ 

  อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
 

  ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ กล่าวว่า “กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
เมื่อนิสิตน าผลงานวิจัยนั้นไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถน าผลงานวิจัย
ที่เผยแพร่แล้วนั้นมาเป็นผลงานวิจัย เพ่ือเสนอขอแต่งตั้งได้ การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน นั้น ขึ้นอยู่กับกติกา 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือหากไม่มีกติกาดังกล่าวก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นก่อนเริ่มด าเนินการวิจัยหรือท า
วิทยานิพนธ์หรือท าดุษฎีนิพนธ์”  มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรก าหนดกติกาให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทุกคน (รวมอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 
ที่มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐  และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

๑. การคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทุกคน (รวมอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 
  ที่มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ไม่เกินร้อยละ ๖๐ 
 ๒. ร่าง  ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย 
  ของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทุกคน ทั้งนี้กรรมการฯ มีข้อสังเกตเก่ียวกับ 
  การคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ( ๓ กลุ่มสาขาวิชา)  
  ซ่ึงอาจมีสัดส่วนไม่เท่ากัน 
 ๒. ให้พิจารณาทบทวนระยะเวลาของการมีผลบังคับใช้ของประกาศฉบับดังกล่าวฯ อีกครั้ง   
 ๓. ให้เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทบทวนอีกครั้ง   
 
 ๔.๕ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ 

 ๔.๕.๑ การเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท า 
ความผิดจรรยาบรรณ ตามข้อ 37 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทาง
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัย  
พ.ศ. 2555 ความแจ้งแล้วนั้น 
  มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์ขอให้สภาวิชาการ พิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ  
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ ตามข้อ 37(2) ของข้อบังคับดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการ

กระท าความผิดจรรยาบรรณ 



-๒๒- 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  กรรมการสภาวิชาการ  
  เป็นกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ 

๒. ฝ่ายเลขานุการฯด าเนินการต่อไป 
 

๔.๖ การขอหารือ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน 
 ๔.๖.๑ การออกใบรับรอง Transcripts  และปริญญาบัตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547  (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖  หลักสูตรนานาชาติ  Master of Education Program in Teaching English as  
a Second or Other Language International Education Program  ต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยนั้น 

สภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๖  เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  มีมติให้ 
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖   
หลักสูตรนานาชาติ  และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗   
มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (หลักสูตรนานาชาติ)  Master of Education Program in Teaching English as a Second or 
Other Language แล้ว    

จากนั้น  คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท Master of Education 
Program in Teaching English as a Second or Other Language แผน ข ภาคพิเศษ  

โดยจะเปิดนิสิตตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗  จ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา จ านวน ๒๐ คน   
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗  มีมติให้

ทบทวนการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  Master of Education Program in Teaching English as a Second 
or Other Language แผน ข ภาคพิเศษ  โดยขอให้เพ่ิมวุฒิอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทาง Teaching English และมีคุณวุฒิ
เกี่ยวข้องกับสาระส าคัญของวิชาเอกเพ่ิมข้ึน และให้ทบทวนชื่อหลักสูตร โดยอาจตัด ค าว่า or Other ออก แล้ว
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ การเปิดรับนิสิต หลักสูตร Master of Education Program in 
Teaching English as a Second Language  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๔๗   

เมื่อวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗  มีมติให้ชะลอการเปิดรับนิสิต หลักสูตร Master of 
Education Program in Teaching English as a Second Language ไว้ก่อน และให้เตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์กว่านี้  แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป 

คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ  การเปิดรับนิสิต Master of Education Program in Teaching 
English as a Second Language  ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งพิเศษ / ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  
๒๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   มีมติเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต Master of Education Program in Teaching 
English as a Second Language แผน ข ภาคพิเศษ จ านวน ๒๐ คน ในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๔๘ 

**คณะศึกษาศาสตร์ไดเ้สนอหลักสูตรให้สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อน 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว  จึงเสนอการขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรดังกล่าวภายหลัง *** 



-๒๓- 
  คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการเปิดรับนิสิตหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๔๘  
โดยมหาวิทยาลัยได้ออกใบรับรอง Transcripts และปริญญาบัตร เป็น  Master of Education Program in  
Teaching English as a Second Language  (ตามแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต) ให้กับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติไป
แล้วจ านวน ๖๗ คน  ซึ่งไม่ตรงกับเล่มหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. การปรับแกช้ื่อปริญญาและอักษรย่อปริญญาภาษาอังกฤษ ในเล่มหลักสูตร เป็น 
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:   Master of Education Program in Teaching English  
       as a Second (International Education Program)   
  อักษรย่อปริญญา:  M.Ed. (TESOL) 
 ๒. ให้การรับรองชื่อปริญญาในใบรับรอง Transcripts และปริญญาบัตร ส าหรับนิสิต 
  ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
  
มติ ที่ประชุมมีมติ มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๗ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
 ๔.๗.๑ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์หน่วยสอน  
  ส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จ.นนทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เสนอการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
หน่วยสอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จ.นนทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ยังคง 
จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
จ านวน ๑๒๗ คน ดังนี้ 

๑. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๑๕/๑  
  จ านวน ๓ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

๒. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๑๖  
จ านวน ๒ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗)  

๓. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๑๗  
จ านวน ๑ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗)    

๔. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๑๘  
จ านวน ๒๕ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

๕. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๑๙  
จ านวน ๓๕ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗)  

๖. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๒๐  
จ านวน ๑๕ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 

๗. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๒๑  
จ านวน ๑๗ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
 



-๒๔- 
๘. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ ๒๒  

จ านวน ๒๘ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
๙. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร (กลุ่มผู้เรียนการไฟฟ้า) 

รุ่นที่ ๑ จ านวน ๑ คน (จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
จ านวน ๒ หน่วยสอนแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์หน่วย

สอนส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จ.นนทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ  
ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่
ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒๗ คน 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์หน่วยสอน 
  ส านักงาน ก.พ. (นนทบุรี) จ.นนทบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 ๒. วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว จ านวน ๑๒๗ คน 
  จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
   

๔.๘ การขอยกเลิกหลักสูตร 
 ๔.๘.๑  การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘   

  
  คณะศิลปกรรมศาสตร์เสนอการขอยกเลิกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการ
แสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอน
จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีเหตุผลในการยกเลิกหลักสูตร คือ สาขาวิชาดนตรีและการ
แสดง ได้แยกหน่วยงานจัดตั้งเป็นคณะดนตรีและการแสดง และทางคณะดนตรีและการแสดง ได้ด าเนินการขออนุมัติ
หลักสูตรใหม่ จึงต้องยกเลิกหลักสูตรเพ่ือไม่ให้อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรซ้ าซ้อน 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งพิเศษท่ี ๓/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน  
พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



-๒๕- 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
   ๔.๘.๒ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗  
โดยมีเหตุผลในการขอยกเลิกหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวมีนิสิตสนใจเลือกเรียนลดลง วิทยาลัยฯ ยังคง 
จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ซึ่งมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
จ านวน ๑๒ คน  
  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๙ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๙.๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว 
บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  ๑.  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและ
ผู้อื่น อย่างสม่ าเสมอ 



-๒๖- 
  ๒.  มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านศิลปะการแสดงในหลายบริบทและสามารถน ามาปรับประยุกต์ 
สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 
  ๓.  มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านศิลปะการแสดง 
  ๔.  มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงสามารถน าไปวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
  ๕.  มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิด วัฒนธรรมและ
องค์กร 
  ๖.  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร น าเสนอกระบวนการทางความคิดด้านศิลปะการแสดง  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง 
  ๗.  สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๔  หน่วยกิต 
   ๑.  หมวดวิชาแกน    ๑๒  หน่วยกิต 
   ๒.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ๓๐  หน่วยกิต 
   ๓.  หมวดวชิาเอก    ๕๒  หน่วยกิต 
        ๓.๑  กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา 

- หมวดวิชาเอกบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเอกเลือก   ๓๔  หน่วยกิต 

        ๓.๒  กลุ่มวิชาเอกศิลปะการละคร   
- หมวดวิชาเอกบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเอกเลือก   ๓๔  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่ 
 ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



-๒๗- 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยขอให้ปรับแก้ตามที่กรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 

๑.๑  ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี  เช่น รายวิชา  ๗๗๐๒๐๒  จริยธรรมและกฎหมาย 
 ทางดนตรีและการแสดง  ๗๗๐๓๐๒  การจัดการโครงการดนตรีและการแสดงเพ่ือธุรกิจ   
 ๗๗๑๔๕๑  การปฎิบัติทางศิลปะการแสดง  ๗๗๑๔๕๒  ศิลปะการแสดงนิพนธ์  

 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๙.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๙๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
 ๔.๙.๓ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   
  
  คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ 
ดังนี้ 
 



-๒๘- 
  ๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อื่น อย่างสม่ าเสมอ 
  ๒.  มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านดนตรีในหลายบริบทและสามารถน ามาปรับประยุกต์ สร้างสรรค์
ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 
  ๓.  มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านดนตรี 
  ๔.  มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านดนตรี สามารถน าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
  ๕.  มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิดวัฒนธรรมและ
องค์กร 
  ๖.  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร น าเสนอกระบวนการทางความคิดด้านดนตรี โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง 
  ๗.  สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี 

 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๔  หน่วยกิต 
   ๑.  หมวดวิชาแกน    ๑๒  หน่วยกิต 
   ๒.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ๑๕  หน่วยกิต 
   ๓.  หมวดวชิาเอก    ๖๗  หน่วยกิต 
        ๓.๑  กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 

- หมวดวิชาเอกบังคับ   ๒๗  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเอกเลือก   ๔๐  หน่วยกิต 

        ๓.๒  กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล   
- หมวดวิชาเอกบังคับ   ๓๐  หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเอกเลือก   ๓๗  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 



-๒๙- 
  
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   

โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
๑.๑ ให้พิจารณาทบทวนชื่อปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เป็น ดุริยางคศาสตร์ 
๑.๒ ให้ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เป็นวลี   
๑.๓ ให้ทบทวนการเขียน Curriculum Mapping หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กับหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 ให้เป็นอันเดียวกัน 

 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 

 ๔.๙.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
                สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษา จ านวน ๑๓๐ คน  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 

๔.๑๐ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๑๐.๑  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาเอกเลือก เนื่องจากไม่
สอดคล้องกับชื่อวิชาภาษาไทย และค าอธิบายรายวิชา 



-๓๐- 
 สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
      เดิม    ๖๗๗๔๘๑ ฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น ๓ (๐-๙-๖) 
      Project Management Process in Local Administration 
  แก้ไขเป็น  ๖๗๗๔๘๑ ฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น ๓ (๐-๙-๖) 

Professional Internship on Local Government and Administration
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
 ๔.๑๐.๒  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับแก้บุรพวิชาในรายวิชา ๘๓๒๔๒๒ 
สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวิชา ๘๓๐๓๒๑สมุทรศาสตร์ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวมีเนื้อหาที่มี
ความเชื่อมโยง และครอบคลุมกับวิชา ๘๓๒๔๒๒ สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่าวิชา ๘๓๒๓๒๓ 
สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ ซึ่งเป็นบุรพวิชาเดิม 
 สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 เดิม  ๘๓๒๔๒๒  สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๓ (๓-๐-๖) 
      Regional Oceanography of Southeast Asia 
      บุรพวิชา : ๘๓๒๓๒๓ 
 แก้ไขเป็น  ๘๓๒๔๒๒  สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๓ (๓-๐-๖) 
      Regional Oceanography of Southeast Asia 
      บุรพวิชา : ๘๓๐๓๒๑       
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   ๑๔ สงิหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๓๑- 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
 ๔.๑๐.๓  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นการเพ่ิมเติมรายวิชาในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก โดยวิชาเลือกที่ขอเปิดเพ่ิมเติมนี้เป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม อุทกภัย ไฟไหม้ป่า และภัยพิบัติดังกล่าว
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ สูญเสียพันธุ์พืช โดยเฉพาะพืชกลุ่มไบรโอไฟต์ซึ่งต้องการ
พ้ืนที่ที่เจริญเติบโตเฉพาะ นอกจากนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมี
พันธกรณีในเรื่องการจัดท าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ อนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ยังไม่มี
รายวิชาใดท่ีบรรจุเนื้อหาสาระดังกล่าว ดังนั้น การเพ่ิมรายวิชาเหล่านี้ลงในหลักสูตรจะท าให้นิสิตมีความรู้ที่หลากหลาย 
และหลักสูตรมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
   ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก จ านวน ๑ รายวิชา  
   ๓๐๖๓๔๐         ไบรโอโลยี     ๓ (๒-๓-๔) 
                        Bryology 
                        บุรพวิชา ๓๐๖๒๓๐ และ ๓๐๖๓๓๑ 
                         Pre-requisite ๓๐๖๒๓๐ and ๓๐๖๓๓๑ 
   การจัดจ าแนก การระบุชนิด สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ตามเขตภูมิศาสตร์
ของไบรโอไฟต์ 
   Classification, identification, morphology, ecology, and geographical distribution 
of bryophytes  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๓๒- 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่  
๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   

 ๔.๑๐.๔  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก
มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร เป็น นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวภารดี ปลื้มโกศล เป็น นางสาวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
                    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  



-๓๓- 
 ๔.๑๐.๕  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
    ทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายสหรัฐ ธีรคัมพร เป็น นางรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ 
  ล าดับที่ ๔  จาก นายสราวุธ ศิริวงศ์ เป็น นางสาวมลฤดี สนธ ิ
  ล าดับที่ ๕  จาก นายธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล เป็น นายบัญชา นลิเกิด 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   ๑๔ สงิหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 ๔.๑๐.๖  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

                                 ทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด 
                                 ขอนแก่น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เนื่องจากการโยกย้ายและการลาออกจากราชการ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก นางสาวบุษยสิทธิ พงษ์พิจิตร เป็น นางสาวอรวรรณ นามมนตรี 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสุขุมาล ลิขิตวงศ์ขจร เป็น นางสาวสุพัตรา วัฒนเสน 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวอโนชา ศิลาลัย เป็น นางรพีพรรณ ปุ้งมา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๓๔- 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่  
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ใหค้วามเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
  จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑๑ การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 ๔.๑๑.๑  การอนุมัติการส าเรจ็การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
     โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
 

  ตามท่ีโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนและมีนิสิตที่จบการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จ านวน ๕ ราย  นั้น 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วา่ด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ก าหนดว่า “การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา และเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ”  
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จ านวน ๕ ราย ได้แก่ 
  ๑.  รหัสนิสิต ๕๕๒๘๐๐๐๒ นายธนโชติ  ฉันงูเหลือม 
  ๒.  รหัสนิสิต ๕๕๒๘๐๐๐๕ นางสาววรรณกานต์   วัฒนกิจกัลยา 
  ๓.  รหัสนิสิต ๕๕๒๘๐๐๐๘ นางสาวเสาวนีย์  นาสมบูรณ์ 
  ๔.  รหัสนิสิต ๕๕๒๘๐๐๐๙ นางสาวอลิสา  โนนทะชัย 
  ๕.  รหัสนิสิต ๕๕๒๘๐๐๑๐ นางสาวพิจิตรา  วงศ์ค า 
  
 



-๓๕- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
   โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จ านวน ๕ ราย 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จ านวน ๕ ราย 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
 
   ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๒๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๐ น. 
 
 
 
 

(ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา) 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 

ผู้จดและผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


