
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  

วันอังคารที ่ ๒๓ ธันวาคม 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 เภสัชกรหญิง ดร. กาญจน์พิมล ฤทธิเดช  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร  กรรมการ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    ๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
  ๘. ดร.บุญรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
  ๑๐. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  กรรมการ  
   คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๑๑. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา   กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี   
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
๑๓.  นางนิตยา โคตรศรีเมือง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๔.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
  



-๒- 
 

ผู้ลาประชุม 
๑.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย    
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   ยาวะประภาษ     
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล    
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง    
 ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร   
 ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   มีรัตน์   
 ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย    
 ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. ดร.วศิน   ยุวนะเตมีย์    
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 
หมายเหตุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์   ธระเสนา  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
   ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากหมดวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  ตั้งแต่วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒.  ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓.  ดร.วรธรรม พงษ์สีชมพู    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕   น. 
 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  

เมื่อวันอังคารที่ 2๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 



-๓- 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ๕/๒๕๕๗  
  เมื่อวันอังคารที่  2๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที ่๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่  

2๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
  
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของ 
                    อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต   
 

  ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณา เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของอาจารย์ 
ที่ปรึกษางานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต และท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทุกคน  
(รวมอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ที่มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ 
 ๒. จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 และฝ่ายวิชาการได้เสนอ เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ต่อสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทุกคน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ  
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา (๓ กลุ่มสาขาวิชา) 
 ๒. ให้พิจารณาทบทวนระยะเวลาของการมีผลบังคับใช้ของประกาศฉบับดังกล่าวฯ อีกครั้ง  
 ๓. ให้เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทบทวนอีกครั้ง 
 และฝ่ายวิชาการได้เสนอ เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาทบทวน
อีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้พิจารณา เรื่อง การคิดสัดส่วน
การมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
และท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. การคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา (๓ กลุ่มสาขาวิชา)  
ให้คิดสัดส่วนได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวให้เป็นข้อตกลงระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยกับนิสิต 
 ๒. ระยะเวลาที่เริ่มบังคับใช้เกณฑ์การคิดสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในแต่ละกลุ่ม 
สาขาวิชา (๓ กลุ่มสาขาวิชา) ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 



-๔- 
 ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอการคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่
ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมใน

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต   
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต   
๑.๑ การคิดสัดส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้คิดสัดส่วนรวมในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์   

เผยแพร่แล้วได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ กรณีนอกเหนือจากเง่ือนไขดังกล่าวให้เป็น 
ข้อตกลงระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยกับนิสิต  ส าหรับสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ 
ให้เป็นผลงานของนิสิตทั้งหมด 

๑.๒ ระยะเวลาที่เริ่มบังคับใช้เกณฑ์การคิดสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในแต่ละ 
  กลุ่มสาขาวิชา (๓ กลุ่มสาขาวิชา) ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ๒. เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
   จ านวน 60 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 60 คน  ดังนี ้
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ปริญญาตรี 18 5 23 
 ปริญญาโท 7 20 27 
 ปริญญาเอก 2 8 10 
  รวมทั้งสิ้น 27 33 60 

ข้อมูลวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



-๕- 
 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 60 คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  60  คน 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  

 ด้วย นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๐๑๘๖   ส านักงานจัดการศึกษา  สังกัดวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
           เมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๓ ปี  
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
รป.ม. (สาขานโยบายสาธารณะ) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
อส.บ. (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต. (๒๕๕๗). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลกับคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๗(๑), ๗๘-๙๐  

      (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   
 



-๖- 
 ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต. (๒๕๕๗). ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. 
  (อัดส าเนาเป็นรูปเล่ม). 
   (ได้รับความเห็นและการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ ตามค าสั่งวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ที่ ๐๑๙๕/ ๒๕๕๗  
  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)   
  (ได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
   ก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
  (ได้ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ๓๕๕๕๐๓  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์   
  ภาคการศกึษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖)  
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณา 
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต 
(เอกสารค าสอนและประเมินการสอน วิชา ๓๗๑๖๕๒  การจัดการเชิงกลยุทธ์)  แล้วเห็นว่า  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต  เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
   ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
      ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



-๗- 
 ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายฉัตรกมล สิงห์น้อย 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา 
  

  ด้วย นายฉัตรกมล สิงห์น้อย  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๒๔๙-๒๕๔๗   ส านักงานจัดการศึกษา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๔ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลัง

กายและการกีฬา) 
๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 

    
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ฉัตรกมล สิงห์น้อย. (๒๕๕๔). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการหมดไฟใน

นักกีฬาเยาวชนภาคตะวันออก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ๑๑(๒), 
  ๒๘๓-๒๙๙.  
  (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   
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ฉัตรกมล สิงห์น้อย. (๒๕๕๖). การพัฒนาแบบสอบถามทางจิตวิทยาการกีฬา. 
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ๑๓(๒), ๑๒๗-๑๔๔.  
  (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 นายฉัตรกมล สิงห์น้อย  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา  



-๘- 
 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ตามค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ ๐๘๔/๒๕๕๗  ลงวันที่   
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายฉัตรกมล สิงห์น้อย  (เอกสารประกอบการสอน  
และประเมินการสอน วิชา ๘๕๑๓๘๔  จิตวิทยาการกีฬา) แล้วเห็นว่า นายฉัตรกมล สิงห์น้อย 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายฉัตรกมล สิงห์น้อย  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
   ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา  ของ นายฉัตรกมล สิงห์น้อย 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
      ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา  ของ นายฉัตรกมล สิงห์น้อย 
 ๒.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
 ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสรไกร ศรีศุภผล 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  

 ด้วย นายสรไกร ศรีศุภผล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๕๒-๒๕๔๔  
ภาควิชาฟิสิกส์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒  สาขาวิชาฟิสิกส์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๕ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (ฟิสิกส์) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประเทศไทย 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๒๕๔๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.บ. (ฟิสิกส์) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 

    
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



-๙- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Yupeng, Y. & Srisuphaphon, S. (2012). Construction of multiquark states in 

group theory. Progress in Particle and Nuclear Physics, 67(2), 496-501. 
     (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 Deachapunya, S. & Srisuphaphon, S. (2013). Optimization of Transverse Shift 
inside a Near-field Talbot Interferometer. In Proceedings of Siam Physics 
Congress 2013 (pp. 303-306). Chiang Mai: Chiang Mai University. 

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสรไกร ศรีศุภผล  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
สาขาวิชาฟิสิกส์  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายสรไกร ศรีศุภผล  (เอกสารประกอบการสอน  
วิชา ๓๐๘๑๐๓  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ ๑  และประเมินการสอน  วิชา ๓๐๘๑๐๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์ 
ทางการแพทย์) แล้วเห็นว่า นายสรไกร ศรีศุภผลเป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ 
วิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสรไกร ศรีศุภผล  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
   ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาฟิสิกส์  ของ นายสรไกร ศรีศุภผล 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
      ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      สาขาวิชาฟิสิกส์  ของ นายสรไกร ศรีศุภผล 
 ๒.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

http://www.sciencedirect.com/


-๑๐- 
 ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  

 
  ด้วย นายไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  
๙๐๘-๒๕๕๓   ภาควิชาสุขศึกษา  สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๘ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.บ. (สุขศึกษา) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 

    
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์. (๒๕๕๖). ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน 
  ภาคตะวันออก. ใน การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ าปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ 
  “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” (หน้า ๕๑๙-๕๒๑). ขอนแก่น: 
  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 เรื่องท่ี  ๒ ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์และยุวดี  รอดจากภัย. (๒๕๕๗). การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยบูรพา, ๙(๒), ๑๓-๒๐.  
  (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  ๘๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์  (เอกสารประกอบการสอน  
และประเมินการสอน วิชา ๗๓๐๓๑๑  สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ) แล้วเห็นว่า นายไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
  



-๑๑- 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
   ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  ของ นายไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
      ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  ของ นายไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ 
 ๒.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  
 ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาววรพรรณ จันทร์ดี 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  

  ด้วย นางสาววรพรรณ จันทร์ดี  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๓๔๓-๒๕๔๙  ภาควิชาคณิตศาสตร์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๓ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Mathematics) ๒๕๕๓ Stanford University, USA 
B.A. (Mathematics) ๒๕๔๘ Cornell University, USA 

    
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Chandee, V. & Li, X. (2013). Lower Bounds for Small Fractional Moments of 

Dirichlet L-Functions. International Mathematics Research Notices, 2013(19), 
4349-4381. 

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

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 



-๑๒- 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 
 เรื่องท่ี  ๒ Carneiro, E., Chandee, V. & Milinovich, M. (2013). Bounding S(t) and S1(t) on the 

Riemann hypothesis. Mathematische Annalen, 352, 939-968.  
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases)  SCOPUS (http://www.scopus.com) 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววรพรรณ จันทร์ดี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาววรพรรณ จันทร์ดี  (เอกสารประกอบการสอน  
และประเมินการสอน วิชา ๓๒๗๕๗๔  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู) แล้วเห็นว่า นางสาววรพรรณ จันทร์ดี 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววรพรรณ จันทร์ดี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
   ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ นางสาววรพรรณ จันทร์ดี 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
      ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ของ นางสาววรพรรณ จันทร์ดี 
 ๒.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



-๑๓- 
 ๔.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสุทิน กิ่งทอง 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา 
  

  ด้วย นายสุทิน กิ่งทอง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  ๔๑๙-๒๕๕๑    
ภาควิชาชีววิทยา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวธิีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ชีววิทยา) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
วท.บ. (ชีววิทยา) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 

    
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Kingtong, S., Kellner, K., Bernay, B., Goux, D., Sourdaine, P. & Heude-Berthelin, C. 

(2013). Proteomic identification of protein associated to mature spermatozoa in 
the Pacific oyster Crassostrea gigas. Journal Proteomics, 82, 81-91. 

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

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

 เรื่องท่ี  ๒ รัตนา สมัญญา และสุทิน  กิ่งทอง. (๒๕๕๗). กายวิภาคและมิญชวิทยาของเหงือกหอยตะโกรม
กรามด า Crassostrea iredalie. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖, ๑๙, ๔๒๒-๔๓๓. 

  (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  ๕๐   
 

 เรื่องท่ี  ๓ ชัยยศ  นุ่มกลิ่น และสุทิน  กิ่งทอง. (๒๕๕๗). การจ าแนกชนิดของเม็ดเลือดในหอยตะโกรม 
  กรามด า (Crassostrea iredalie). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖, ๑๙, ๔๓๔-๔๔๐. 
  (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  ๕๐   



-๑๔- 
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Kingtong, S. & Janvilisri, T.  (2011). Molecular Determinants in Mussels as 

Biomarkers for Environmental Stress. In L.E. McGevin (Ed.), Mussels: Anatomy, 
Habitat and Environmental Impact. (pp. 173-196). New York: Nova Science 
Publishers, Inc. 

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสุทิน กิ่งทอง  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
สาขาวิชาชีววิทยา  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายสุทิน กิ่งทอง  (เอกสารประกอบการสอน  
และประเมินการสอน วิชา ๓๐๖๓๗๘ โปรทีโอมิกส์) แล้วเห็นว่า นายสุทิน กิ่งทอง  เป็นผู้มีความช านาญในการสอน 
มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสุทิน กิ่งทอง  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
   ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาชีววิทยา  ของ นายสุทิน กิ่งทอง 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
      ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      สาขาวิชาชีววิทยา  ของ นายสุทิน กิ่งทอง 
 ๒.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

 ๔.๒.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวนุชนาถ แก้วมาตร 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
  

   ด้วย นางสาวนุชนาถ แก้วมาตร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๖-๒๕๔๓   ส านักงานจัดการศึกษา  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  



-๑๕- 
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๑๐ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ

แนะแนว) 
๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
    
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ นุชนาถ แก้วมาตร จันทนา เกิดบางแขม และชนัดดา แนบเกสร. (๒๕๕๔). ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
  ต่อภาวะซึมเศร้าของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๙(เพ่ิมเติม ๒), ๘๓-๙๕. 
  (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  ๘๐   
 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ นุชนาถ แก้วมาตร. (๒๕๕๖). นักศึกษาพยาบาลกับภาวะซึมเศร้า. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๑(๓), ๑๔-๒๓. 
  (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  ๑๐๐   
 

   
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวนุชนาถ แก้วมาตร  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวนุชนาถ แก้วมาตร  (เอกสารประกอบการสอน  
และประเมินการสอน วิชา ๑๐๖๒๐๑  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๑) แล้วเห็นว่า นางสาวนุชนาถ แก้วมาตร  
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวนุชนาถ แก้วมาตร  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  



-๑๖- 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ของ นางสาวนุชนาถ แก้วมาตร 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
      ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ของ นางสาวนุชนาถ แก้วมาตร 
 ๒.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

 ๔.๒.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสุกัญญา เจริญวัฒนะ 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
  

 ด้วย นางสาวสุกัญญา เจริญวัฒนะ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๑๘๘-๒๕๔๖   ส านักงานจัดการศึกษา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๕ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลัง

กายและการกีฬา) 
๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 

ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลัง

กายและการกีฬา) 
๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 

พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ๒๕๓๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประเทศไทย 
    
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุกัญญา เจริญวัฒนะ. (๒๕๕๗). ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายโดยการปั่น

จักรยานทางไกล. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, ๙(๑), ๑๒๙-๑๔๐. 



-๑๗- 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๑ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สุกัญญา เจริญวัฒนะ. (๒๕๕๘). โภชนาการเพ่ือกีฬาทางน้ า. วารสารสถาบันพลศึกษา,  
  ๗(๒). (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๒  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสุกัญญา เจริญวัฒนะ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา  
 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ตามค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ ๐๘๕/๒๕๕๗   
ลงวันที่  ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวสุกัญญา เจริญวัฒนะ  
(เอกสารประกอบการสอน และประเมินการสอน วิชา ๘๕๑๔๗๓  โภชนาการกีฬา) แล้วเห็นว่า  
นางสาวสุกัญญา เจริญวัฒนะเป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสุกัญญา เจริญวัฒนะ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 
  
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
   ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา  ของ นางสาวสุกัญญา เจริญวัฒนะ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับนางสาวสุกัญญา เจริญวัฒนะ  เกี่ยวกับ 
 การตอบรับการลงผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันการพลศึกษา   
 ทั้งนี้ให้ชะลอการเสนอการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ 
 ผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกายและการกีฬา ของ นางสาวสุกัญญา เจริญวัฒนะ 
 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ฯ ก่อนจนกว่าจะได้รับหนังสือตอบรับ 
 จากบรรณาธิการวารสารสถาบันพลศึกษาเพ่ือยืนยันการตอบรับอีกครั้งให้ชัดเจน 
 



-๑๘- 
 ๔.๒.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ บุญโล่ง 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  

 ด้วย นายกิตติพงศ์ บุญโล่ง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง   
๙๓๕๙  ส านักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
           เมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๓ ปี ๔ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๕๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเทศไทย 

    
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Boonlong, K. (2013). Multiobjective Optimization of a Vehicle Vibration Model 

Using the Improved Compressed-Objective Genetic Algorithm with Convergence 
Detection. Advances in Mechanical Engineering, 2013, 1-14. 

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

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับ 
    การยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐    
 

 เรื่องท่ี  ๒ Boonlong, K. (2014). Vibration-Based Damage Detection in Beams by 
Cooperative Coevolutionary Genetic Algorithm. Advances in Mechanical 
Engineering, 2014, 1-13. 

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

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับ 
    การยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 



-๑๙- 
 เรื่องท่ี  ๓ Suksonghong, K., Boonlong, K. & Goh, K, L. (2014). Multi-objective genetic 

algorithms for solving portfolio. International Journal of Electrical Power & 
Energy Systems, 58, 150-159. 

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

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับ 
    การยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐    
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกิตติพงศ์ บุญโล่ง  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ บุญโล่ง (เอกสารค าสอน 
และประเมินการสอน วิชา ๕๐๓๓๑๑  กลศาสตร์เครื่องจักรกล) แล้วเห็นว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  กิตติพงศ์ บุญโล่งเป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
สถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงศ์ บุญโล่ง  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 
  
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
   ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ บุญโล่ง 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
      ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ บุญโล่ง 
 ๒.  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



-๒๐- 
๔.๓ ร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

๔.๓.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฎิบัติ และ       
บทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
  ฝ่ายวิชาการได้จัดท า ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฎิบัติ 
และ บทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฎิบัติ  
                    และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฎิบัติ  
                         และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา  ทั้งนี้กรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑  ให้ข้อความเป็น “เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
  ๑.๒ ให้ปรับแก้นิยามศัพท์ในประกาศ “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  และ “อาจารย์ผู้สอน” 
  ๑.๓ ให้พิจารณาทบทวนข้อความใน ข้อ ๔ (๓)  (ก)   
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

๔.๔ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
 ๔.๔.๑ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 
การสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวตัถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
  ๑.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านการสื่อสารทางการเมือง 
อีกท้ังมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่อตนเองและสังคม 
  ๒.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารและน านวัตกรรมมาประยุกต์ในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ตั้ง 
  ๓.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการศึกษาค้นคว้าและมุ่งเน้นการท าวิจัยเพื่อน าไปสู่การขยายองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองได้อย่างสร้างสรรค์สังคมต่อไป 
  แผน ข 
  ๑.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านการสื่อสารทางการเมือง 
อีกท้ังมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่อตนเองและสังคม 
  ๒.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารและน านวัตกรรมมาประยุกต์ในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ตั้ง 



-๒๑- 
  ๓.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปสู่การขยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองได้อย่างสร้างสรรค์สังคมต่อไป 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒ 
   -  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
   -  วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข 
   -  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
   -  งานค้นคว้าอิสระ     ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว 
  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 
  ๑. หน้า ๖  ให้เพ่ิมเติมข้อมูลนวัตกรรม คุณธรรม จริยธรรม ในความส าคัญของหลักสูตร 
  ๒. ให้เพ่ิม Curriculum Mapping ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
  ๓. หน้า ๒๓ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ให้พิจารณาทบทวน ด้านภาวะผู้น า  
   และความรับผิดชอบตลอดจนวินัยในตนเอง และด้านทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  



-๒๒- 
   เนื่องจากซ้ าซ้อนกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
  ๔. หน้า ๒๔ ข้อ ๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้  ด้านความรู้ ให้ตัดข้อ (๔) ออก  
   เนื่องจากไม่สัมพันธ์กับด้านความรู้ 
  ๕. หน้า ๒๗  ให้พิจารณาทบทวน หมวดที่ ๕ ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
   ของนิสิตเนื่องจากข้อมูลที่น าเสนอเป็นการทวนสอบผลการประเมินการสอน 
  ๖. หน้า ๔๒  หมายเลข ๒ ให้ตัดค าว่า “อาจารย์พิเศษ” ออก 
  ๗. หน้า ๑๑ ให้พิจารณาทบทวนจ านวนหน่วยกิตของวิชาวิทยาพนธ์ ให้สอดคล้องกับ 
   สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง 
  ๘. ให้พิจารณาทบทวน วิชา ๒๐๖๕๔๓  การออกแบบสื่อประสมเพื่อการสื่อสารทางเมือง ๑  
   และวิชา ๒๐๖๖๔๒  การออกแบบสื่อประสมเพ่ือการสื่อสารทางเมือง ๒   
   เนื่องจากค าอธิบายวิชาเหมือนกัน 
  ๙. หน้า ๘ กลยุทธ์ ข้อ ๒.๑  ให้ปรับข้อความ เป็น “อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา” 
  ๑๐. หน้า ๑๑ ให้พิจารณาทบทวนชื่อวิชาภาษาไทย ๒๐๖๕๒๑ การสื่อสารกับการรณรงค์ 
   ทางการเมือง 
  ๑๑. หน้า ๓๑ ให้ปรับแก้ค าว่า “นักศึกษา” เป็น “นิสิต” และให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
   ทั้งเล่มหลักสูตร 
  ๑๒. หน้า ๗ ให้ปรับแก้รูปแบบการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ๑๓.  ให้แนบสัญญาจ้างของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นเอกสารแนบด้วย  
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป    
  
 ๔.๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข  
   (นิสิตเต็มเวลา) จ านวนประมาณ ๒๐ คน 

 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข (นิสิตเต็มเวลา) จ านวนประมาณ ๒๐ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข (นิสิตเต็มเวลา) จ านวนประมาณ ๒๐ คน แล้ว 



-๒๓- 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข (นิสิตเต็มเวลา) จ านวนประมาณ ๒๐ คน 
แล้ว   
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข  
 (นิสิตเต็มเวลา)  จ านวนประมาณ ๒๐ คน 
  
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘  แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข  
  (นิสิตเต็มเวลา) จ านวนประมาณ ๒๐ คน 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป    
 

๔.๕ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๕.๑  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๔ 
รายวิชา และเพ่ิมรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน ๑ รายวิชา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองปริญญา 
ทางการศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ๑๑ มาตรฐานของคุรุสภา 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
        คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 



-๒๔- 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยขอให้ตรวจสอบการวรรคตอนของค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

 ๔.๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๔ รายวิชา และเพ่ิมรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน ๑ รายวิชา เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ๑๑ มาตรฐานของคุรุสภา  
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่   
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว          
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยขอให้ตรวจสอบการวรรคตอน 
  ของค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง 
 ๒.  เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

 ๔.๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับแก้ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางการพิมพ์  



-๒๕- 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
  แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ในหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
  เดิม   
  ๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) 
    Local Natural Resource and Environment Management 
  แนวคิดเก่ียวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศกับการ
บริหารจัดการ แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
  Fundamental knowledge on environment and local, situations, status and local-
environmental crisis, study and exploration, analysis of local natural resources, condition evaluation 
and effects on environment, implementation, conservation, developments of natural resources and 
environmental management 
  แก้ไขเป็น  
  ๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) 
    Local Natural Resource and Environment Management 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น, สถานการณ์ สถานภาพ
และวิกฤตการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา การส ารวจ และวิเคราะห์ถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
การประเมินสถานภาพและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การน านโยบายและแผนไปปฏิบัติ, การอนุรักษ์และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ 
  Fundamental knowledge on environment and local, situations, status and local-
environmental crisis, study and exploration, analysis of local natural resources, condition evaluation 
and effects on environment, implementation, conservation, developments of natural resources and 
environmental management 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน   
พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



-๒๖- 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยขอให้ปรับแก้เหตุผลในการปรับปรุง 
  แก้ไขหลักสูตร เป็น “ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เนื่องจากค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
  และภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน” 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

 ๔.๕.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ ปรับแก้เง่ือนไขให้เป็นไปตามสภาวิชาชีพ 
ก าหนด และแก้ไขบุรพวิชา จ านวน ๒ รายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางการพิมพ์  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
 

 ๔.๕.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
  (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ  
เพ่ือนิสิตครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านการสร้างงานทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติต่อไป 



-๒๗- 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
  เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ 
๔๑๑๔๑๐  สะเต็มศึกษา      ๓ (๓-๐-๖) 
  STEM Education  
  ความหมาย ความส าคัญ หลักการ องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การออกแบบ การเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แบบสะเต็มศึกษา 
  Meaning, importance, principles and components of STEM Education, learning designs, 
learning management, measurement and evaluation STEM Education 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้พิจารณาทบทวนชื่อวิชาภาษาไทย และให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง 
  กับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโดยให้หาข้อมูลจากต่างประเทศมาประกอบ 
  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
 ๒.  เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภาวิชาการอีกครั้ง   
 

 ๔.๕.๖  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์  
                (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ 
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพื่อนิสิตครูมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านการสร้างงานทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
ให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติต่อไป 



-๒๘- 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
  เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ 
๔๑๑๔๑๐  สะเต็มศึกษา      ๓ (๓-๐-๖) 
  STEM Education  
  ความหมาย ความส าคัญ หลักการ องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การออกแบบ การเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แบบสะเต็มศึกษา 
  Meaning, importance, principles and components of STEM Education, learning designs, 
learning management, measurement and evaluation STEM Education 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว    
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้พิจารณาทบทวนชื่อวิชาภาษาไทย และให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง 
  กับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโดยให้หาข้อมูลจากต่างประเทศมาประกอบ 
  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
 ๒.  เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภาวิชาการอีกครั้ง   

 
 ๔.๕.๗  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 
         (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพื่อนิสิตครูมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆ ผ่านการสร้างงานทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
ให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติต่อไป 



-๒๙- 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
  เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ 
๔๑๑๔๑๐  สะเต็มศึกษา      ๓ (๓-๐-๖) 
  STEM Education  
  ความหมาย ความส าคัญ หลักการ องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การออกแบบ 
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แบบสะเต็มศึกษา 
  Meaning, importance, principles and components of STEM Education, learning designs, 
learning management, measurement and evaluation STEM Education 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว    
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้พิจารณาทบทวนชื่อวิชาภาษาไทย และให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง 
  กับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโดยให้หาข้อมูลจากต่างประเทศมาประกอบ 
  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
 ๒.  เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภาวิชาการอีกครั้ง  

 
 ๔.๕.๘  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา 
         (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนชีววิทยา 
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพื่อนิสิตครูมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆ ผ่านการสร้างงานทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
ให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติต่อไป 



-๓๐- 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
  เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาการสอนวิชาเอกเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ 
๔๑๑๔๑๐  สะเต็มศึกษา      ๓ (๓-๐-๖) 
  STEM Education  
  ความหมาย ความส าคัญ หลักการ องค์ประกอบของสะเต็มศึกษา การออกแบบ การเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แบบสะเต็มศึกษา 
  Meaning, importance, principles and components of STEM Education, learning designs, 
learning management, measurement and evaluation STEM Education 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ 
ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว    
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้พิจารณาทบทวนชื่อวิชาภาษาไทย และให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง 
  กับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโดยให้หาข้อมูลจากต่างประเทศมาประกอบ 
  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
 ๒.  เมื่อปรับแก้แล้วให้เสนอสภาวิชาการอีกครั้ง   

 
 ๔.๕.๙  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากนายสมศักดิ์  ศิริไชย   
ขอลาออกจากต าแหน่ง จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน คือ 
  ล าดับที่ ๑  จาก  นายสมศักดิ์  ศิริไชย  เป็น  นางสาวนภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 



-๓๑- 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว้     
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๕.๑๐  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
        ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากนายสมศักดิ์  ศิริไชย   
ขอลาออกจากต าแหน่ง  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน คือ 
  ล าดับที่ ๑  จาก  นายสมศักดิ์  ศิริไชย  เป็น  นางสาวนภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว     
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 



-๓๒- 
 ๔.๕.๑๑  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ  
เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
  ๑.  ล าดับที่ ๒ จาก นายอุทัย  ประสพชิงชนะ  เป็น  นายภัคพงศ์  จันทเปรมจิตต์ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว     
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๑๒  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจาก 
นางสาวนภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น  ขอลาออกจากต าแหน่ง  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
  ๑.  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวนภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น  เป็น  นางสาวยุภาพร  สมีน้อย  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๓๓- 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว้     
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
 ๔.๕.๑๓  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
     สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดังนี้ 
  ๑.  ล าดับที่  ๒  จาก  นางณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล  เป็น นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง   
   เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการ  
  ๒.  ล าดับที่ ๔ นางสาวกมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ เป็น นายวิโรจน์ ชมภู เนื่องจาก 
   เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก 
  ๓. ล าดับที่ ๕ จาก นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร เป็น นางสาวสิริลักษณ์  แสงจันทรา 
   เนื่องจากอาจารย์ใหม่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



-๓๔- 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
 
 ๔.๕.๑๔  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี้ 
  ๑.   ล าดับที่ ๓ จาก นางสมพิศ  อุดมศิลป์ เป็น นายศรัณย์ ภิบาลชนม์ 
   เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  
  ๒. ล าดับที่ ๕ จาก นายเชวงศักดิ์  ซ้อนบุญ เป็น นางสาวรัตนาภรณ์  จินดาสวัสดิ์ 
   เนื่องจากอาจารย์ขอย้ายไปเป็นกรรมการประจ าหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งตรงกับคุณวุฒิ 
   ของอาจารย์  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ 
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว   
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยขอให้ตรวจสอบการวรรคตอน

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒ นายทะนงศักดิ์  ประสบกิตติคุณ 
 ๒.  เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป    
 



-๓๕- 
 ๔.๕.๑๕  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 
     (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คือ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ คน  ดังนี้  
  ๑.  ล าดับที่ ๓ จาก นายสุชาติ ศรีโสภาภรณ์ เป็น นางสาวฉัตรสดุา  เดชศรี   
  ๒. ล าดับที่ ๕ จาก นางรุ่งนภา กสิพร้อง เป็น นางสาวปิยะธิดา วรญาโนปกรณ์  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี 
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนเคมี (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕.๑๖  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
     สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คือ เนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน 
ดังนี้ 
  ๑. ล าดับที่ ๒ จาก นายวิวัฒน์ไชย วรบวร เป็น นายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี  
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๓๖- 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 ฝ่ายเลขานุการก าหนดวันประชุมสภาวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๔ ของเดือน 
ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๘  มาเพ่ือน าเสนอท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ  ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วัน  เดือน  ปี เวลา 
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 10.00  น. 
๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่  28 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 10.00  น. 
๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่  23 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 10.00  น. 
๔/๒๕๕๘ วันอังคารที่  25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 10.00  น. 
๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่  27 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 10.00  น. 
๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่  22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 10.00  น. 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๒.๐๐      น. 
   

                          
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)                      (ดร.อาณัติ   ดีพัฒนา) 
         ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี            ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


