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ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ 
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-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธ์ิ    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดี 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๖. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักด์ิ  จารยะพันธ์ุ    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย  เศรษฐ์อนวัช    กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. ดร.บัลลังก์  เน่ืองแสง      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๖. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๗. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ   คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒. นายไพรินทร์  ทองภาพ   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  คชประเสริฐ คณะดนตรีและการแสดง 
 ๔. อาจารย์คอลิด  มิด า   คณะดนตรีและการแสดง 
 ๕. ดร.อรดา  ลีลานุช    คณะดนตรีและการแสดง 
 ๖. ดร.พิมลพรรณ  เลิศล  า   คณะดนตรีและการแสดง 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การะเกด  เทศศรี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  สูตรอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๙. ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์   คณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. ดร.ภาณุวัฒน์  ด่านกลาง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๒. ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๓. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑๔. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข   กองบริการการศึกษา 
 ๑๕. นายไพศาล  ริมชลา   กองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช   กองบริการการศึกษา 
 ๑๗. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร   กองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑.๑ ค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๓๖/ ๒๕๖๑  
   เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั น ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับฯ ให้มีสภาวิชาการ  
ซึ่งแต่งตั งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการ และกรรมการ 
สภาวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ดังต่อไปนี  
 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน  
เป็นกรรมการ 
 (๒) คณบดีของคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งเลือกกันเอง กลุ่มสาขาวิชาละ 
ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
 (๓) คณาจารย์ประจ าซึ่งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งได้รับเลือกจากคณาจารย์ประจ าในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาละ 
ไม่เกินสองคน แต่ทั งสองคนจะมาจากคณะเดียวกันมิได้ เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่ กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
 (๕) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ซึ่งตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔ ให้แต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๖(๑) เพิ่มเติม โดยให้
กรรมการตามข้อ ๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ซึ่งได้รับแต่งตั งก่อนวันท่ีข้อบังคับนี ใช้บังคับ คงมีฐานะเป็น
กรรมการต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
 มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสองคน ดังนี้ 
 ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ เป็น กรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  เป็น กรรมการ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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 ๑.๓ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไก 
  การด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการด าเนินการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดท่ี ๑ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และในหมวดท่ี ๒ การเสนอหลักสูตร ในการเสนอหลักสูตรนั น 
ก่อนเสนอหลักสูตร หลักสูตรจะต้องถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาก่อน ซ่ึงขณะนี มหาวิทยาลัยอยู่
ระหว่างจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และจะเริ่มใช้น าร่องในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนั น หลักสูตรท่ีจะเสนอ 
ให้พิจารณาอนุมัติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อาจจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาหรือไม่ก็ได้ แต่ในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ทุกหลักสูตรท่ีจะเสนอให้พิจารณาอนุมัติ จะต้องถูกบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาก่อน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบ 
 
 ๑.๔ การประกันคุณภาพการศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น ตีความโดย ศาสตราจารย์  
  นายแพทย์วิจารณ์  พานิช 
 

 ข้อคิดเห็นจาก การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Teaching and Learning in Higher 
Education in the 21st Century” เมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จากเอกสารการบรรยายของ Professor Masahiro Inoue, Vice President, Shibaura Institute of  
Technology (SIT), Tokyo เรื่อง “Teaching and Learning in the 21st Century for Global  
Sustainability and Innovation” ประเด็นของการประกันคุณภาพการศึกษาสไตล์ญ่ีปุ่น ดังนี  
 “คุณภาพของบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) ท่ีเขาเอาใจใส่มี ๑๒ ประการ ตามรูปท่ี ๑  
จะเห็นว่าเขามีวิธีแตก 21st Century Skills ออกมาให้เหมาะแก่วิชาชีพวิศวะ ครบทั ง ASK และผมเดาว่า  
เขาคงจะวัด I (Identity) แบบบูรณาการอยู่ใน ๑๒ ข้อนี  โดยน่าจะอยู่ในข้อ ๖ – ๘ รูปท่ี ๒ บอกกระบวนทัศน์
ว่าด้วยคุณภาพการศึกษาของญ่ีปุ่นชัดเจนว่า เขามองอย่างเป็นพลวัต ใช้ PDCA Model ในการจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นโมเดลท่ีมาจาก Growth Mindset ในขณะท่ีวงการศึกษาไทยมองคุณภาพ
การศึกษาท่ีปัจจัยน าเข้า (input) ท าให้มีแนวโน้มท่ีจะมีกระบวนทัศน์แบบหยุดน่ิงตายตัว (Fixed Mindset) 
มาท่ีการวัด Learning Outcome เขาก็วัดแบบดูความก้าวหน้า หรือพลวัตของผลการเรียนรู้ โดยใช้ ๓ 
เครื่องมือคือ (๑) Rubric, (๒) PROG (Progress Report on Generic Skills), และ (๓) E-Learning 
Portfolio ผมตีความว่า การประกันคุณภาพการศึกษาสไตล์ญ่ีปุ่น เน้นส่งเสริมให้นักศึกษาดูแลตนเอง  
ว่ามีการเรียนก้าวหน้าไปตามข้อก าหนด Competency, Literacy, และ Character ท่ีก าหนดแค่ไหนแล้ว 
โดยใช้ E-Learning Portfolio เป็นตัวช่วย และแน่นอนว่า อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ผมจึงตีความว่า 
การประกันคุณภาพการศึกษาสไตล์ญ่ีปุ่น เป็นส่วนผสมระหว่าง Formative Assessment กับ 
Summative Evaluation โดยใน E-Learning Portfolio มีพื นท่ีให้นักศึกษาได้ใคร่ครวญ สะท้อนคิดข้อ
เรียนรู้ของตนบันทึกไว้ เป็นเครื่องมือของการฝึก Higher Order Thinking จากการปฏิบัติ”  
(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕ การประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) 
 

 เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน รองรับการผลิตบัณฑิต 
ให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ มีทักษะของการเป็นพลเมืองโลก มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU – TPSF) โดยก าหนดให้
อาจารย์ต้องเขียน Teaching Portfolio ส่งให้มหาวิทยาลัยปีละ ๑ ครั ง ประกอบด้วยข้อมูลจ านวน  
๘ หัวข้อ ดังนี  
 ๑. ข้อมูลส่วนตัว (Personal information/Brief CV) 
 ๒. ปรัชญา/กรอบแนวคิดด้านการเรียนการสอน (Philosophy of Teaching and 
Learning) 
 ๓. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนและบทบาทของอาจารย์ (Teaching Activities and  
Roles as a Teacher) 
 ๔. สมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิด้านการสอน (Teaching Performance and 
Effectiveness) 
 ๕. การเพ่ิมพูนประสบการณ์/การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพการศึกษา (Personal  
Growth and Development in Education) 
 ๖. การมีส่วนร่วมในพันธกิจ/ ภารกิจด้านการเรียนการสอนของภาควิชา คณะหรือ 
มหาวิทยาลัย (Contributions to teaching profession and/or your institution) 
 ๗. การได้รับการยอมรับ เกียรติยศ หรือรางวัล ระดับองค์กร ภูมิภาค ชาติหรือ 
นานาชาติ (Organizational/ Regional/ National/ International Honors, Awards or Recognition) 
 ๘. การสะท้อนประสบการณ์ และการวางแผนในอนาคต (Reflection, Teaching 
Improvement and Future Plan) 
 (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ 
 
มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ โดยขอให้ปรับแก้รายงานการประชุม 
 หน้า ๒ ตัดค าว่า “คณะวิทยาศาสตร์” ออกจากรายช่ือล าดับท่ี ๓ อาจารย์อัครเดช  ฐิศุภก  
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
  ทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  
  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารท่ี ๒๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ 
ดังนี  
 ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ยุบรวมหลักสูตรหรือหากไม่ยุบรวมให้แสดงความแตกต่างระหว่าง 
   สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี กับสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยา 
   การปัญญา ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและปรับผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน  
   โดยให้แตกต่างกันระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  ๑.๓ ขอให้ตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ นางสาวสุชาดา กรเพชรปาณี ออก 
   เนื่องจากมีสัญญาจ้างเป็นผู้บริหาร จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
  ๑.๔ ผลงานทางวิชาการให้ท า Check list  
  ๑.๕ ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ล าดับที่ ๑๑ นายศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่ไม่ขอยุบรวม
สาขาวิชา จึงขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและ
เทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปิดสอนมาตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑  
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รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั งนี  เพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั งนี เพ่ือให้สามารถผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี ยังเป็นการ
ปรับปรุงเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยทันกับความเปล่ียนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ ๑.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
 วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓ ไม่นับหน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาปรับพื นฐานความรู้ ไม่นับหน่วยกิต 
 วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓ ไม่นับหน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี
ทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งท่ี ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและ 
  เทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัย 
  และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
  ทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัย 
  และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

http://e-meeting.buu.ac.th/
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 ๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
  ทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัย 
  และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารท่ี ๒๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยา 
การปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
แล้วมีมติ ดังนี  
 ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ยุบรวมหลักสูตรหรือหากไม่ยุบรวมให้แสดงความแตกต่างระหว่าง  
   สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี กับสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยา 
   การปัญญา ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและปรับผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน  
   โดยให้แตกต่างกันระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  ๑.๓ ขอให้ตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๕ นางสาวสุชาดา กรเพชรปาณี ออก 
   เนื่องจากมีสัญญาจ้างเป็นผู้บริหาร จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
  ๑.๔ ผลงานทางวิชาการให้ท า Check list   
  ๑.๕ ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ล าดับที่ ๑๐ นายศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่ไม่ขอยุบรวม
สาขาวิชา จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา ทั งนี  
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา 
นอกจากนี ยังเป็นการปรับปรุงเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยทันกับความเปล่ียนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๒๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและ 
เทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
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 คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งท่ี ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและ 
  เทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัย 
  และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
  ทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัย 
  และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารท่ี ๒๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ 
ดังนี  
 ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ยุบรวมหลักสูตรหรือหากไม่ยุบรวมให้แสดงความแตกต่างระหว่าง  
   สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี กับสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยา 
   การปัญญา ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและปรับผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน  
   โดยให้แตกต่างกันระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  ๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑ นางสาวสุชาดา กรเพชรปาณี  
   มีสัญญาจ้างเป็นผู้บริหาร จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
  ๑.๔ ผลงานทางวิชาการให้ท า Check list  
  ๑.๕ ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ล าดับที่ ๑๑ นายศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
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 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่ไม่ขอ 
ยุบรวมสาขาวิชาจึงขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
สถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปิดสอนมาตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ รวมเป็น
ระยะเวลา ๑๐ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั งนี  เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั งนี เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิต 
ท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี ยังเป็นการปรับปรุง
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย  ทันกับความเปล่ียนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ ๑.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
 วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓ ไม่นับหน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
 วิชาปรับพื นฐานความรู้ ไม่นับหน่วยกิต 
 วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑-๓ ไม่นับหน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ 
ทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งท่ี ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ 
 สถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
 วิทยาการปัญญามหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการในการประชุมครั งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารท่ี ๒๗ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วมีมติ 
ดังนี  
 ๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ยุบรวมหลักสูตรหรือหากไม่ยุบรวมให้แสดงความแตกต่างระหว่าง  
   สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี กับสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยา 
   การปัญญา ให้ชัดเจน 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและปรับผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน  
   โดยให้แตกต่างกันระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
  ๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๑ นางสาวสุชาดา กรเพชรปาณี  
   มีสัญญาจ้างเป็นผู้บริหาร จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
  ๑.๔ ผลงานทางวิชาการให้ท า Check list  
  ๑.๕ ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ล าดับที่ ๑๑ นายศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่ไม่ขอ 
ยุบรวมสาขาวิชา จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
สถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปิดสอนมาตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ รวมเป็น
ระยะเวลา ๑๐ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั งนี  เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั งนี เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี ยังเป็นการปรับปรุง



- ๑๒ - 

เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันกับความเปล่ียนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๒๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๓ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ 
สถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งท่ี ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ 
  สถิติทางวิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
  วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทาง 
  วิทยาการปัญญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
  วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ งานบริหารวิชาการ 
  ๔.๑.๑ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ดังตารางท่ี ๑ ดังนี  
  

http://e-meeting.buu.ac.th/


- ๑๓ - 

แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ ๑:๘ ๑๒ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  

รวม   ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  

 
 คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี  
 ๑. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ของสถาบัน
ย้อนหลัง ๓ ปี อย่างต่อเน่ือง พบว่า ผลการส ารวจอัตราการมีงานท าเมื่อนิสิตจบระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในแต่ละช่วงก่อนวันเข้ารับปริญญาบัตร  
บัณฑิตเทคนิคการแพทย์รุ่นท่ี ๑-๒ ได้งานท าในระยะเวลา ๑ ปี คิดเป็น ๑๐๐% ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลคิดเป็น ๘๔% นอกนั นประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย ผู้แทนจ าหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์/ ยา ๓% และมีบัณฑิตเรียนต่อระดับ
ปริญญาโทเพียง ๓% ซึ่งอัตราการผลิตบัณฑิตของสถาบันยังเป็นท่ีต้องการและไม่เพียงพอกับตลาดแรงงาน 
ประกอบกับงานพัฒนานโยบายด้านก าลังคน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีแผนนโยบายปรับเพิ่มอัตราก าลังคนและการกระจายตัวก าลังคนด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้ท่ัวถึงในพื นท่ีขาดแคลน และเสนอแผนการรับอาจารย์ และจ านวนครุภัณฑ์เพ่ิมเติม  
ให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิตท่ีรับเพิ่มขึ นและเป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
 ๒. แผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ค านวณ
จ านวนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิค
การแพทย์ (มคอ.๑ เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙) สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ไม่เกิน ๑:๘ 
 ๓. คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์  
(Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี  
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 โดยท่ี มคอ.๑ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ ก าหนดให้
สาขาเทคนิคการแพทย์ คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่ากับ 
๑:๘ (เอกสารแนบ ๑ หน้า ๘ ข้อ ๑๒.๒) ดังนั นสาขาฯ จะใช้สูตรการค านวณ ดังนี  (เอกสารแนบ ๑ หน้า 
๑๖ ข้อ ๒๐) 
 FTES  =                                SCCH (CXi) 
        จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน (๓๖) 



- ๑๔ - 

   ให้  X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั นปีของสาขาท่ีเรียนวิชาท่ี i 
    C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรท่ีจัดสอนโดยสาขาในวิชาท่ี i 
 

   สัดส่วนรายวิชาในหลักสูตรท่ีสาขาต้องรับผิดชอบ (รหัสและหน่วยกิตในปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ตามเอกสารแนบ ๒) 

กลุ่มวิชาเอก   จ านวน   ๗๐ หน่วยกิต 
  - วิชาเอกบังคับ  จ านวน   ๖๖ หน่วยกิต 

- วิชาเอกเลือก  จ านวน     ๔    หน่วยกิต 
 

 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ คิดค่า FTES ได้ดังนี  
   FTES = CXi) =     3250    =    90.28 
       36         36 
 

สาขา / เอก FTES จ านวนอาจารย์ท่ีต้องการ 
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ต้องการเพิ่ม 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

๙๐.๒๘ ๑๑.๒๘ ๑๐ ๒* 
 

 
หมายเหตุ ตามข้อก าหนดสภาวิชาชีพต้องมีจ านวนอาจารย์ประจ าขั้นต่ า ๑:๘ ต าแหน่ง 

 
*ต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมจ านวน ๒ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กรอบอัตราก าลังคน สาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับ ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา  อัตราใหม่ ๑ อัตรา 
จ้างด้วยเงินอุดหนุน รัฐบาล และ
อัตราทดแทนอัตราเกษียณ ๑ อัตรา) 

  

กลุ่มวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก     ๑ อัตรา  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
การบริการโลหิต 

     ๑ อัตรา 

  

คณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ รวม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ ๕๐* ๕๐* ๕๐* ๔๐ ๑๙๐ 



- ๑๕ - 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ 
และท่ีคณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 

เดิม ใหม่ 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

ระดับปรญิญาตร ี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

๑:๘ ๑:๘ ๑๐ ๔๐ ๕๐ 

รวม   ๑๐ ๔๐ ๕๐ 
 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๑.๒ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดังตารางท่ี ๑ ดังนี  
  



- ๑๖ - 

ตารางที่ ๑ แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ ท่ีสภามหาวิทยาลัย  
 ในการประชุมครั งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์

๑:๒๐ ๑๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑:๒๐ ๑๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑:๒๐ ๙ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕  

รวม   ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๔๕  
 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์  
(Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี  

𝐹𝑇𝐸𝑆 =
𝑆𝐶𝐶𝐻

36
=

𝐶𝑋

36
 

จาก 
 เมื่อ X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั นปีของแต่ละสาขาวิชา 
 C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรท่ีจัดสอนโดยคณะ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๙ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๘๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาการสารสนเทศ จ านวน ๙๘ หน่วยกิต 

180 =  
98𝑥

36
 

 แทนค่าในสมการ ได้ว่า X = ๖๖ คน 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๙ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๘๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาการสารสนเทศ จ านวน ๑๐๒ หน่วยกิต 

180 =  
102𝑥

36
 

 แทนค่าในสมการ ได้ว่า X = ๖๔ คน 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๙ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๘๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาการสารสนเทศ จ านวน ๑๐๗ หน่วยกิต 

180 =  
107𝑥

36
 

 แทนค่าในสมการ ได้ว่า X = ๖๑ คน 



- ๑๗ - 

ตารางท่ี ๒ แผนการรับนิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ ท่ีขอปรับตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เกณฑ์สัดส่วน
อาจารย์ประจ า

ต่อนิสิต 

จ านวนอาจารย์
ประจ า (คน) 

จ านวนการรับนิสิต 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-

๒๕๖๓ (คน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

๑:๒๐ ๙ ๖๖ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑:๒๐ ๙ ๖๔ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑:๒๐ ๙ ๖๑ 

รวม ๒๗ ๑๙๑ 
 

ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
และท่ีคณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 

เดิม ใหม่ 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๙ ๕๐ ๖๖ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๙ ๕๐ ๖๔ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๙ ๔๕ ๖๑ 

รวม   ๒๗ ๑๔๕ ๑๙๑ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๙  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๑๘ - 

  ๔.๑.๓ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
   ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ คน 
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
งดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้งดรับ
นิสิตในหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น 
   บัดนี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มคีวามพร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
ซ่ึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน ๑๓ คน ได้แก ่๑) ดร.ระพีพร ศรีจ าปา ๒) ดร.นพดล เดชประเสริฐ ๓) ดร.อ านาจ สาลีนุกูล 
๔) ดร.ศิริญญา วิรุณราช (โชคชัยวรรัตน์) ๕) อาจารย์วิไลลักษณ์ ค าลอย ๖) ดร.นนท์ สหายา 
๗) ดร.ศักด์ิชาย จันทร์เรือง ๘) ดร.บรรพต วิรุณราช ๙) ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ ๑๐) ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์ 
๑๑) ดร.สุภรัติ สุพิชญางกูร ๑๒) ดร.กชพร นรมาตย์ และ ๑๓) อาจารย์ศรายุทธ  โชคชัยวรรัตน์  
(คุณวุฒิและผลงานตามเอกสารท่ีแนบ) 
   ปัจจุบันมีนิสิตคงค้าง จ านวน ๘๘ คน คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕๔ คน และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑๔ คน และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๐ คน ดังนั้น จึงไดข้อเสนอเปิดรับสมัคร
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามจ านวนแผนการรับนิสิตที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ จ านวน ๔๐ คน โดยวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตอยู่ในสัดส่วนที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่สามารถจะรับนิสิตใหม่ได้ วิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติการเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเข้า
ศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มติเวียนตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๒๓/ ว ๒๖๕๘ 
ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ คนแล้ว  
   คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมตเิห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน 40 คน แล้ว โดยให้รับนิสิตหลงัจากท่ี 
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการเปิดรับนิสิตหลักสูตรดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งให้เสนอแผนการ
บริหารจัดการนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ คน 
  



- ๑๙ - 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ คน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒ หลักสูตรใหม่ 
  ๔.๒.๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิต
มหาบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะ ดังนี  
 ๑. นักสร้างสรรค์ท่ีมีความสามารถด้านบูรณาการความรู้ทางด้านดนตรีและ 
การแสดง ด้านวัฒนธรรม และทฤษฎีทางสังคม มาสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างขุมปัญญาจาก 
รากวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม  
 ๒. เป็นผู้น าด้านการจัดการดนตรีและการแสดงมืออาชีพ โดยมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี รู้จักปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมต่างวัฒนธรรม 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๑ ๓๖ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี  
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษาในการประชุม  
ครั งท่ี ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว  
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั งท่ี ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  



- ๒๐ - 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ช่ือหลักสูตรภาษาไทย ให้ตัดวงเล็บออก โดยให้ระบุเป็น “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
  มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง” และช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
  ให้ปรับแก้เป็น “Master of Fine and Applied Arts Program in Music and  
  Performing Arts” 
 ๒. ให้ปรับแก้หมวดท่ี ๑ ข้อ ๕ ภาษาท่ีใช้ให้ปรับเป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็น 
  ภาษาไทย 
 ๓. ให้เพ่ิมความหมายค าว่า “รากวัฒนธรรม” 
 ๔. ให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้น าผลการเรียนรู้ในหมวดท่ี ๔ ข้อ ๒ 
  มาปรับเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๕. ให้เพ่ิมข้อมูลปัญหาของนิสิตแรกเข้า เช่น ปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ 
 ๖. ขอให้พิจารณาทบทวนเพิ่มวิชาเลือก 
 ๗. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ระบุเพียง ๓ คน อาจารย์ท่ีเหลือให้ระบุเป็นอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตร 
 ๘. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับช่ือวิชาภาษาไทยกับช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  
  รายวิชา ๗๗๒๕๐๘๖๒ ให้สอดคล้องกัน 
 ๙. ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ด้านท่ี ๖ ทักษะการสร้างสรรค์งานทางดนตรีและการแสดง 
  เน่ืองจากซ  าซ้อนกับด้านท่ี ๓ ทักษะทางปัญญา และเขียนผลการเรียนรู้ด้านท่ี ๖  
  ให้เป็นทักษะการปฏิบัติตามหลักสูตร 
 ๑๐. ผลงานทางวิชาการให้ใช้เฉพาะผลงานในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง นับถึงวันเปิดรับนิสิต  
  และในกรณีท่ีเป็นผลงานสร้างสรรค์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากล่ันกรองผลงานนั นด้วย 
 ๑๑. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั ง 
 
  ๔.๒.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและ 
   การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา ๒๕๖๒  
   จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๕ คน  
   และแผน ข จ านวน ๑๐ คน  
 

 คณะดนตรีและการแสดงเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิต 
ที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๕ คน และแผน ข จ านวน ๑๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว 



- ๒๑ - 

 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๕ คน  
 และแผน ข จ านวน ๑๐ คน 
 
มติ ท่ีประชุมจะพิจารณาอีกครั งพร้อมเล่มหลักสูตร 
 
  ๔.๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  
  ๑. ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต รู้เท่าทันความ
เปล่ียนแปลงของโลกและสังคมร่วมสมัย เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีในการผลักดันตนเองให้เป็นพลเมืองท่ีน าความรู้
ทางวิชาชีพของตนเองมาใช้ประโยชน์กับประเทศชาติและสังคม 
  ๒. ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในหลักวิชาด้านการจัดการผลิตส่ือและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ท่ีน าไปสู่การเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
  ๓. ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางปัญญาในการพัฒนาให้เกิดภูมิปัญญาในการใช้
วัฒนธรรมเพ่ือสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการมองเห็นโอกาสในการน าคุณค่าของวัฒนธรรมมาแปลง
ให้เกิดมูลค่าต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้  
  ๔. ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในบริบทท่ีแตกต่างกันในด้านความคิดและวัฒนธรรม 
  ๕. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสารร่วมสมัย
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และสร้างให้เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีทักษะในการรู้เท่าทันดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     ๘๕ หน่วยกิต 
  ๑) วิชาแกน    ๑๒  หน่วยกิต 
  ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๔๙  หน่วยกิต 
  ๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)  



- ๒๒ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี  
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งท่ี ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือ 
 และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้เป็น “Bachelor of Arts Program in Media  
  Production and Creative Culture Management” 
 ๒. ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ โดยให้น าทักษะปฏิบัติย้ายไปเป็น 
  วัตถุประสงค์ข้อ ๖ และให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านท่ี ๖ 
 ๓. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับช่ือรายวิชา ๗๗๑๓๐๒๖๒ บัญชีและการเงิน 
  เพ่ือการจัดการผลิต และรายวิชา ๗๗๑๓๐๓๖๒ การเป็นผู้ประกอบการ 
  โดยระบุให้ชัดเจน เช่น การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 ๔. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ และปรับ Curriculum Mapping  
  ในรายวิชาปฏิบัติให้มีการ Mapping ในด้านท่ี ๖ 
 ๕. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั ง 
 
  ๔.๒.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
   คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
   จ านวน ๕๔ คน 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๔ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  



- ๒๓ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งท่ี ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ  
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเดน็เสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 จ านวนนิสิตท่ีจะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๔ คน 
 
มติ ท่ีประชุมจะพิจารณาอีกครั งพร้อมเล่มหลักสูตร 
 
 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๓.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. ปรับแผนการเรียน จากเดิม เรียนปีการศึกษาละ ๒ ภาคการศึกษา 
เปลี่ยนเป็น ปีการศึกษาละ ๑ ภาคการศึกษา เนื่องจากต้องการปรับการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาให้
สอดคล้องกับผู้เรียนที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. ปรับแก้ หมวด ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนิน ให้สอดคล้องกับระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตร จากเดิม เรียนปีการศึกษาละ ๒ ภาคการศึกษา เปลี่ยนเป็น ปีการศึกษาละ ๑  
ภาคการศึกษา 
 ๓. ปรับแก้หมวด ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาส าหรับ  
๕ ปี จากเดิม แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาส าหรับ ๒ ปีการศึกษา เปลี่ยนเป็น แผนการรับนิสิต
และผู้ส าเร็จการศึกษาส าหรับ ๔ ปีการศึกษา 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาได้พิจารณาวาระเวียน 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๖๗๗๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  



- ๒๔ - 

 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ 
   และการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยขอปรับแก้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
จ านวน ๓ รายวิชา (ด้านบริหารธุรกิจ) ซึ่งเดิมคณะโลจิสติกส์ ได้จัดรายวิชาดังกล่าวเป็นรหัสวิชาและเนื อหาวิชา
ของคณะโลจิสติกส์ ดังนั น เพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอเปล่ียนแปลงรายวิชาดังกล่าว โดยขอใช้รหัสวิชา และเนื อหารายวิชา 
ของคณะการจัดการและการท่องเท่ียว และเปล่ียนแปลงผลการเรียนรู้ในรายวิชา ดังนี  
  เดิม 
  ๙๐๐๑๐๕๕๙ การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ  ๓(๓-๐-๖) 
    Business Management and Organization  
  ๙๐๐๑๐๔๕๙ การตลาดขั นแนะน า      ๓(๓-๐-๖) 
    Introduction to Marketing  
  ๙๐๓๒๐๒๕๙ การภาษีอากรธุรกิจ    ๓(๓-๐-๖) 
    Business Taxation 
  แก้ไขเป็น  
  ๖๖๘๑๑๑๕๙ การจัดการและองค์การ     ๓(๓-๐-๖) 
    Management and Organization 
  ๖๖๕๒๐๑๕๙ หลักการตลาด      ๓(๓-๐-๖) 
    Principles of Marketing 
  ๖๖๘๒๒๑๕๙ การภาษีอากร     ๓(๓-๐-๖) 
    Taxation  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  



- ๒๕ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้า 
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยขอปรับแก้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน ๓ รายวิชา 
(ด้านบริหารธุรกิจ) ซึ่งเดิมคณะโลจิสติกส์ ได้จัดรายวิชาดังกล่าวเป็นรหัสวิชาและเนื อหาวิชาของคณะโลจิสติกส์ 
ดังนั น เพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอเปล่ียนแปลงรายวิชาดังกล่าว โดยขอใช้รหัสวิชา และเนื อหารายวิชาของ 
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว และเปล่ียนแปลงผลการเรียนรู้ในรายวิชา ดังนี  
  เดิม 
  ๙๐๐๑๐๕๕๙ การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ  ๓(๓-๐-๖) 
    Business Management and Organization  
  ๙๐๐๑๐๔๕๙ การตลาดขั นแนะน า      ๓(๓-๐-๖) 
    Introduction to Marketing  
  ๙๐๓๒๐๒๕๙ การภาษีอากรธุรกิจ    ๓(๓-๐-๖) 
    Business Taxation  
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  แก้ไขเป็น  
  ๖๖๘๑๑๑๕๙ การจัดการและองค์การ     ๓(๓-๐-๖) 
    Management and Organization 
  ๖๖๕๒๐๑๕๙ หลักการตลาด      ๓(๓-๐-๖) 
    Principles of Marketing 
  ๖๖๘๒๒๑๕๙ การภาษีอากร     ๓(๓-๐-๖) 
    Taxation  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับป ี๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ในล าดับ ดังนี้  
 ล าดับที่ ๒ จาก นายทรงกลด สารภูษิต เป็น นางสาวผาณตา เอี้ยวซิโป  
เนื่องจากนายทรงกลด สารภูษิต ย้ายไป เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเคมี 
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 ล าดับที่ ๓ จาก นายสมชาติ แม่นปืน เป็น นางสาวพรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย  
เนื่องจากนายสมชาติ แม่นปืน ย้ายไป เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มติเวียนตามหนังสือที่ 
ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๖๗๗๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาเคมี ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากจ านวน 5 คน เหลือ 4 คน โดยน ารายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับที่ 5 นายณัฐวิศิษฏ์  ยะสารวรรณ ออก เนื่องจากนายณัฐวิศิษฏ์  ยะสารวรรณ เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ในการนี้ นายณัฐวิศิษฏ์  ยะสารวรรณ จึงใคร่ขอปฏิบัติหน้าที่เพียงต าแหน่งเดียว คือ ขอท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เท่านั้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และขอออกจากการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คงเหลือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 4 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
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 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มติเวียนตามหนังสือที่  
ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๖๗๗๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยคณะดนตรีและ 
การแสดง มีแผนด าเนินการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั น  
เพ่ือให้คุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ และผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร เป็นไปตามสาขาวิชาและ
ธรรมชาติรายวิชาของแต่ละหลักสูตร จึงขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในล าดับ ดังนี  
  ล าดับท่ี ๓ จาก นายมานิต  เทพปฏิมาพร  เป็น  นางสาวจุฬาลักษณ์  เอกวัฒนพันธ์ 
  ล าดับท่ี ๔ จาก นายคอลิด  มิด า  เป็น  นายไพบูลย์  โสภณสุวภาพ 
  ล าดับท่ี ๕ จาก นายคณพศ  วิรัตนชัย เป็น  นางสาวอรดา  ลีลานุช 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี  
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  



- ๒๙ - 

  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๗๒๑๙ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและ 
 การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยคณะดนตรีและการแสดง  
มีแผนด าเนินการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๒ นั น เพ่ือให้คุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ และผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร  
เป็นไปตามสาขาวิชาและธรรมชาติรายวิชาของแต่ละหลักสูตร จึงขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรในล าดับ ดังนี  
   ล าดับท่ี ๒ จาก นายจักรี  กิจประเสริฐ เป็น นายสันติ  อุดมศรี 
   ล าดับท่ี ๔ จาก นายอัครพล  เดชวัชรนนท์  เป็น นายศานติ  เดชค ารณ 
   ล าดับท่ี ๖ จาก นายพงศธร  สุธรรม เป็น นายสัณห์ไชญ์  เอื อศิลป์ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๗๒๑๙ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 



- ๓๐ - 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
   ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี   
  ล าดับท่ี ๔ จาก นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ เป็น นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์  
เน่ืองจากนางสาวทัศวิญา พัดเกาะ มีแผนการลาศึกษาต่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ล าดับท่ี ๖ เพ่ิม นางสาวอรชร บุญลา เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
มีองค์ประกอบครอบคลุม อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชากายภาพบ าบัดหลักทุกสาขาในสัดส่วนท่ีเหมาะสม และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัด และเพ่ือให้การบริหารหลักสูตร 
ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งท่ี ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  

ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมถอนวาระ เน่ืองจากมีการปรับหลักสูตรเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 



- ๓๑ - 

  ๔.๓.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
  ล าดับท่ี ๓ จาก นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ เป็น นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร 
เน่ืองจากนางสาวทัศวิญา พัดเกาะ มีแผนการลาศึกษาต่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ล าดับท่ี ๕ จาก นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ เป็น นายคุณาวุฒิ วรรณจักร 
เน่ืองจากนางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ มีแผนการลาศึกษาต่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ล าดับท่ี ๖ เพ่ิมเติม นางสาวกุลธิดา กล้ารอด เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีองค์ประกอบครอบคลุมอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชากายภาพบ าบัดหลักทุกสาขาในสัดส่วนท่ีเหมาะสม และ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัด และเพ่ือให้การบริหารหลักสูตร
ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งท่ี ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี  



- ๓๒ - 

 ล าดับท่ี ๑ จาก นายเล็ก วันทา เป็น นายชัยวัฒน์ กันหารี เน่ืองจาก  
นายเล็ก วันทา ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ล าดับท่ี ๖ เพ่ิม นายศุภศิลป์ ทวีศักด์ิ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้ 
การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งท่ี ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
  ล าดับท่ี ๒ จาก นางสาวฐิติมา  วงศ์อินตา เป็น นางสาวพณณกร ทองหลิ ม 
เน่ืองจาก นางสาวฐิติมา  วงศ์อินตา ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ล าดับท่ี ๓ จาก นายทวีศักด์ิ  เทพพิทักษ์ เป็น นายอนิรุทธ์ ขันธสะอาด 
เน่ืองจาก นายทวีศักด์ิ  เทพพิทักษ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  



- ๓๓ - 

  ล าดับท่ี ๔ จาก นางสาวจุฑาทิพย์ สุรารักษ์ เป็น นายปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล 
เน่ืองจาก นางสาวจุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ลาศึกษาต่อ ตั งแต่วันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ 
การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเดน็เสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด คือ ขอเปล่ียนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับท่ี ๒ จาก นางธัญภัส  เมืองปัน เป็น นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล เน่ืองจาก 
นางธัญภัส  เมืองปัน ลาฝึกอบรม เพ่ือปฏิบัติการวิจัย ตั งแต่วันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ได้รับทุนวิจัย
หลังปริญญาเอก (Postdoctoral) ทุนรัชดาภิเษกสมโภช บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  



- ๓๔ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนท่ี ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งท่ี ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๔.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคปลาย  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๘,๒๒๘ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั นสูง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการทั งจ านวนและรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน ๘,๒๒๘ คน ตามรายช่ือท่ีเสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี  
 

ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี 5,104 1,879 6,983 
ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ) 846 - 846 
ปริญญาโท 36 317 353 
ปริญญาเอก 32 14 46 

รวม 6,018 2,210 8,228 
           ข้อมูลวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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สามารถตรวจสอบงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของบัณฑิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกได้ท่ี 
http://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_test.asp 
 

 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 จ านวน ๘,๒๒๘ คน 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  จ านวน ๘,๒๒๘ คน โดยในครั งต่อไปให้จัดท าตารางจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนก 
  ตามส่วนงานและช่ือหลักสูตร จ านวนท่ีได้เกียรตินิยม ส าหรับสถาบันสมทบให้ระบุช่ือ 
  สถาบันสมทบด้วย ทั งนี  ต้องมีมาตรฐานตามท่ีส่วนงานท่ีรับเข้าสมทบก าหนด  
  โดยให้ส่วนงานท่ีรับเข้าสมทบเป็นผู้ตรวจสอบ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๕ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๕.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวพิมลพรรณ เลิศล้ า 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
 

  นางสาวพิมลพรรณ เลิศล  า พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๑๑๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๙ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ 
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม(การแสดง)) ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร) ๒๕๔๓  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  ประเทศไทย  
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่ 

http://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_test.asp
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เรื่องท่ี ๑ Lertlam, P. & Ingkatecha, O. (2018). Effect of ballet program on rhythmic 
recognition in elderly. Journal of Engineering and Applied Science. 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

เรื่องท่ี ๒ Ingkatecha, O. & Lertlam, P. (2017). The effect of ballet program on balance and 
muscle strength in elderly. In Proceedings of the 5th PSU-USM International Conference on 
Arts and Sciences (pp.655-669). Thailand: Phuket. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 
หมายเหตุ: งานวิจัยทั ง ๒ เรื่องมาจากชุดโครงการวิจัยเดียวกัน 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ พิมลพรรณ  เลิศล  า และยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ. (๒๕๖๐). ยกอ้อ ยอคาย : พลวัตทัศนะเกี่ยวกับ 
 ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวอีสาน. วารสารดนตรีและการแสดง, ๓(๑), ๔๙-๖๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวพิมลพรรณ เลิศล  า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวพิมลพรรณ เลิศล  า (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๗๗๐๒๐๒๕๙ จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธ์ิทางดนตรีและ
การแสดง) แล้วเห็นว่า นางสาวพิมลพรรณ เลิศล  า เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวพิมลพรรณ เลิศล  า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศิลปะการแสดง ของ นางสาวพิมลพรรณ เลิศล  า โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศิลปะการแสดง ของ นางสาวพิมลพรรณ เลิศล  า โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๕.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวบุษบง แซ่จิว 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

  นางสาวบุษบง แซ่จิว พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๕๐๓-๒๕๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา สถาบันภาษา มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย  
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Saejiw, B. (2015). The frequent errors in English writing of students who study in  
 the English wrinting for careers course. In Proceedings of the Asian Conference  
 on Language Learning 2015 (pp. 733-746). Kobe, Japan: The International  
 Academic Fora. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๒ Saejiw, B. (2013). Opinions on English teaching large classes as perceived by  
 English teacher at Burapha University. In Proceedings of the Asian Conference on  
 Language Learning 2013 (pp. 255-261). Osaka, Japan: The International Academic Fora. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวบุษบง แซ่จิว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวบุษบง แซ่จิว (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๙๙๙๐๔๖ English writing for careers) แล้วเห็นว่า นางสาวบุษบง แซ่จิว 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวบุษบง แซ่จิว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของ นางสาวบุษบง แซ่จิว โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของ นางสาวบุษบง แซ่จิว โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๕.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวปารีชา รัตนศิริ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

  นางสาวปารีชา รัตนศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๓๐๑ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Mechanical Engineering) ๒๕๕๗  University of Southampton, U.K. 
M.Sc. (Maritime Engineering) ๒๕๕๑  University of Southampton, U.K. 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
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งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Rattanasiri, P. & Wilson, P.A. (2016). Numerical investigation of an influence of  
 square cylinder crossovers on twin bare hulls in close proximity. In Proceedings  
 of the 7th TSME-ICoME2016 (pp. CST0016(1-5)). Chiang Mai: Thailand.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๘  
 

เรื่องท่ี ๒ Rattanasiri, P., Jantapremjit, P., Tipsiri, A., Arkadumnuay, T., Truekhakit, W. &  
 Wilson, P.A. (2017). Numerical investigation of saw-toothed and sine-curved  
 tailing edge shape of NACA0012 aerofoil. In Proceedings of the 8th TSME- 
 ICoME2017 (pp. 784-791). Chiang Mai: Thailand.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวปารีชา รัตนศิริ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวปารีชา รัตนศิริ (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๓๒๑๒ พลศาสตร์) แล้วเห็นว่า นางสาวปารีชา รัตนศิริ เป็นผู้มี
ความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวปารีชา รัตนศิริ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นางสาวปารีชา รัตนศิริ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นางสาวปารีชา รัตนศิริ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๕.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายไพทูล แก้วหอม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 

  นายไพทูล แก้วหอม พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๒๗๒-๒๕๔๗ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๔ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
วท.ม. (สัตวศาสตร์) ๒๕๔๗  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง  ประเทศไทย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ๒๕๔๔  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๖  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Kaewhom, P. (2018). Prevalence and Molecular Detection of Anaplasma  
 marginale in Cattle and Buffaloes from Sa Kaeo Province, Thailand. 
 In Proceedings of the 2018 International Conference on Engineering and Natural  
 Science (pp. 277-284). Japan: International Business Academics Consortium (iBAC). 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๒ ไพทูล แก้วหอม และวรรณา ฐิตะสาร. (๒๕๖๐). ความชุกของเชื อ Theileria spp. ของแพะ 
 ในอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. สัตวแพทย์มหานครสาร, ๑๒(๒), ๕๗-๖๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

เรื่องท่ี ๓ ไพทูล แก้วหอม. (๒๕๖๐). การตรวจสอบเพศเหย่ียวปีกแดงด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส.  
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๘(๒(พิเศษ)), ๑๒๒๕-๑๒๓๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
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เรื่องท่ี ๔ Kaewhom, P. & Chauynarong, N. (2015). The Optimum Level of Roselle 
 (Hibiscus sabdariffa Linn.). Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine, 10(2), 127-136. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

เรื่องท่ี ๕ Kaewhom, P., Jirajaroenrat, K. & Srikitkasemwat, K. (2014). Isolation and  
 Identification of Amylolytic Bacteria from Swine Feces. In Proceedings of the  
 International Conference on Life Science & Biological Engineering (pp. 1693-1699).  
 Japan: Renaissance Sapporo Hotel. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
เรื่องท่ี ๖ Kaewhom, P., Kaewmongkol, S. & Jittapalapong, S. (2012). A Comparative Analysis  
 of Serpin Genes and Recombinant Proteins from the Salivary Glands of Thai  
 Cattle Ticks, Rhipicephalus microplus. The Journal of Tropical Medicine and  
 Parasitology, 35(2), 68-77. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ไพทูล แก้วหอม. (๒๕๕๗). การใช้วิธีทางอณูชีวโมเลกุลตรวจหาเชื อ Trypanosoma evansi  
 ในเลือดโคและกระบือ. สัตวแพทย์มหานครสาร, ๙(๑), ๔๙-๖๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายไพทูล แก้วหอม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายไพทูล แก้วหอม (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๗๖๓๓๑๒ การผลิตสัตว์ปีก) แล้วเห็นว่า นายไพทูล แก้วหอม  
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายไพทูล แก้วหอม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ของ นายไพทูล แก้วหอม โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ของ นายไพทูล แก้วหอม โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๕.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายชัยณรงค์ เครือนวน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

  นายชัยณรงค์ เครือนวน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๙๘๑ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ 
ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมือง ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
      และการบริหารจัดการ) 
ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
      และการบริหารจัดการ) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ชัยณรงค์ เครือนวน. (๒๕๖๐). ความเปล่ียนแปลงในชุมชม “ชนบท” ไทยกับการเคล่ือนไหวสู่ 
 ประชาธิปไตย: ศึกษาชุมชน “ชนบท” แห่งหน่ึงในภาคตะวันออก. วารสารมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,ี ๖(๑), ๖๑-๘๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
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เรื่องท่ี ๒ ชัยณรงค์ เครือนวน. (๒๕๖๐). ประชาธิปไตยชุมชนกับการสร้างพลังอ านาจขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๖(๒), ๑๐๙-๑๓๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   
หมายเหตุ: งานวิจัยเรื่องท่ี ๒ มีผู้ร่วมวิจัย ๒ คน คือ นายชัยณรงค์ เครือนวน มีส่วนร่วมในงานวิจัย 
ร้อยละ ๙๐ และนางสาวสิตางศ์ เจริญวงศ์ มีส่วนร่วมในงานวิจัยร้อยละ ๑๐ ซึ่งนางสาวสิตางศ์ เจริญวงศ์ 
แสดงความจ านงค์ไม่ขอแสดงช่ือตนเองในบทความวิจัยเรื่องท่ี ๒ (ดังเอกสารแนบ) 
 

เรื่องท่ี ๓ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และชัยณรงค์ เครือนวน. (๒๕๖๐). โครงสร้างอ านาจและการกระจุกตัว 
 ของความม่ันคั่งในท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก. วารสารการเมือง  
 การบริหาร และกฎหมาย, ๙(๓), ๑๑๑-๑๓๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายชัยณรงค์ เครือนวน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายชัยณรงค์ เครือนวน (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๗๒๒๓๑๕๙ เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื องต้น) แล้วเห็นว่า  
นายชัยณรงค์ เครือนวน เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายชัยณรงค์ เครือนวน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายชัยณรงค์ เครือนวน โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายชัยณรงค์ เครือนวน โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๕.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
 

  แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๔๕๓-๒๕๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ 
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ ๒๕๕๕     แพทยสภา  ประเทศไทย เทียบเท่าปริญญาเอก 
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม  
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ๒๕๕๑     แพทยสภา  ประเทศไทย เทียบเท่าปริญญาเอก 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ๒๕๔๕     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย  
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Chaivanit, P., Yongsiri, S., Dinchuthai, P. & Trachoo, O. (2018). Impact of SLC47A1  
 (rs2289669 G>A) variant on Metformin Associated Lactic Acidosis Patients.  
 Journal of the Medical Association of Thailand, 101(9),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ 
 ในเดือน กันยายน ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ตระการ ไชยวานิช, เพ็ชรงาม ไชยวานิช, สมชาย ยงศิริ และระวีวรรณ วิฑูร. (๒๕๕๙).  
 บทบาทของยีน MATE1 ต่อการเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากยา metformin ในผู้ป่วยเบาหวาน 
 ชนิดท่ี ๒. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๔(๓), ๔๗๙-๔๘๗. 
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 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
อายุรศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๘๔๓๐๑ พยาธิวิทยาคลินิก) แล้วเห็นว่า  
แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๕.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายแพทย์กิตติ อรุณจรัสธรรม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์  
 

  นายแพทย์กิตติ อรุณจรัสธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๖๒๙-๒๕๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘ ปี ๘ เดือน 
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คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๒๕๕๑     แพทยสภา  ประเทศไทย เทียบเท่าปริญญาเอก 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ๒๕๔๔     มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย  
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Angsutanasombat, C., Somtua, C., Aroonjarattham, K. & Aroonjarattham, P. (2015).   
 The Comparison of Pin-track Hole Effect on Normal and Varus Femoral Bone.  
 In Proceedings of The 6th International Conference on Mechanical Engineering  
 (pp.BME006(1-6)). Petchburi: Mahidol University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เรื่องท่ี ๒ Aroonjarattham, P., Aroonjarattham, K. & Somtua, C. (2014). The notch effect on  
 strain distribution on Thai femoral bone after total knee arthroplasty. Journal of  
 Research and Applications in Mechanical Engineering (JRAME), 2(1), 51-56. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

เรื่องท่ี ๓ Somtua, C., Aroonjarattham, P. & Aroonjarattham, K. (2014). The comparison of  
 strain distribution on Thai normal, varus and total knee arthroplasty inserted 
 femoral bone. Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering  
 (JRAME), 2(1), 42-50. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

เรื่องท่ี ๔ Aroonjarattham, P., Aroonjarattham, K., Sitthiseripratip, K. & Mahaisavariya,  
 B. (2012). The comparative effect of TGN, Gamma 3 long nail and Dynamic hip  
 screw to the reversed obliquely fracture with finite element analysis.  
 In Proceedings of The 3rd International Conference on Mechanical Engineering  
 (pp.BME1008(1-5)). Chiang Rai: KMUTT. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายแพทย์กิตติ อรุณจรัสธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
ออร์โธปิดิกส์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายแพทย์กิตติ อรุณจรัสธรรม  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๙๔๕๐๑ ออร์โธปิดิกส์) แล้วเห็นว่า  
นายแพทย์กิตติ อรุณจรัสธรรม เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายแพทย์กิตติ อรุณจรัสธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ของ นายแพทย์กิตติ อรุณจรัสธรรม โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ของ นายแพทย์กิตติ อรุณจรัสธรรม โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๕.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายแพทย์ธนศักดิ์  ยะค าป้อ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
 

  นายแพทย์ธนศักด์ิ  ยะค าป้อ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๖๓๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๒๕๕๒     แพทยสภา  ประเทศไทย เทียบเท่าปริญญาเอก 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ๒๕๔๗     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย  
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
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เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Yakumpor, T., Panichkul, P., Kanitnate, S. & Tammachote, N. (2018). When would  
 Tourniquet be released whether before or after Wound Closure in TKA.  
 Journal of the Medical Association of Thailand, 101(10), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ 
 ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ธนศักด์ิ  ยะค าป้อ. (๒๕๕๖). การรักษาโรคข้อเข่าเส่ือมโดยการฉีดยาเข้าช่องข้อ.  
 ธรรมศาสตร์เวชสาร, ๑๓(ฉบับผนวก ๒๕๕๖), S๘๒-S๘๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายแพทย์ธนศักด์ิ  ยะค าป้อ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายแพทย์ธนศักด์ิ  ยะค าป้อ  
(เอกสารประกอบการสอน ๕๙๔๕๐๑ ออร์โธปิดิกส์ และประเมินผลการสอน วิชา ๗๙๒๓๓๕ เภสัชวิทยา
ทางการแพทย์ ๒) แล้วเห็นว่า นายแพทย์ธนศักด์ิ  ยะค าป้อ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพ 
อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายแพทย์ธนศักด์ิ  ยะค าป้อ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ของ นายแพทย์ธนศักด์ิ  ยะค าป้อ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๔๙ - 

มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ของ นายแพทย์ธนศักด์ิ  ยะค าป้อ โดยวิธีปกติ  
  แบบท่ี ๑  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๕.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชารังสรีักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 

  แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๗๒๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ ฃ
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ 
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒๕๕๔     แพทยสภา  ประเทศไทย เทียบเท่าปริญญาเอก 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) ๒๕๔๑     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Wongsuttilert, A., Chaiklongkit, K., Kongpromsuk, S. & Jaidee, W. (2018).  
 Major Discordance in the Diagnosis of Osteoporosis Among Participants With  
 Degenerative Lumbar Spine Using Spine and Hip Dual-Energy X-ray  
 Absorptiometry. Rama Med J, 41(3), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ 
 ในเดือนกรกฎาคม–กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ และช่อแก้ว โตวณะบุตร (๒๕๕๘). การป้องกันรังสีส าหรับผู้ป่วยท่ีได้รับการ 
 รักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน. บูรพาเวชสาร, ๒(๑), ๖๕-๗๓. 



- ๕๐ - 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

เรื่องท่ี ๒ คนึงนิจ ธรรมนิรัต และอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ. (๒๕๕๘). หลักการพื นฐานของการตรวจระบบ 
 ทางเดินปัสสาวะด้วยกระบวนการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์. รามาธิบดีเวชสาร, ๓๘(๓), ๒๔๓-๒๕๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๗๘๔๐๑ รังสีวิทยาวินิจฉัย) แล้วเห็นว่า  
แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ของ แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ  
  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ของ แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ  
  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๕๑ - 

  ๔.๕.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการตลาด 
 

  นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๐-๒๕๔๓ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการ 
และการท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด โดยวิธีปกติ 
แบบท่ี ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
บธ.ด. (การตลาด)             ๒๕๕๐         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
บธ.ม. (การจัดการการตลาด)            ๒๕๔๐         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้)   ๒๕๓๕         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Thamrongsinthaworn, S. (2017). Consumer Social Responsibility Model:  
 The Interaction Effect of CNSR and CSR on Long-term Marketing Performance.  
 RMUTT global Business and Economics Review, 12(1) 1-22. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สมบัติ ธ ารงสินถาวร.  (2561). การตลาดเชิงสัมพันธ์: แนวคิดพื้นฐานส าหรับการวิจัย.  
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทันใจ (๑๘๑ หน้า) ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๕๕-๙๒๗-๑   
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าส่ีเดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา การตลาด โดยวิธีปกติ  
แบบท่ี ๑ 



- ๕๒ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร (เอกสารค าสอนวิชา 
๖๖๕๓๕๑ การส่ือสารการตลาดแบบสมบูรณ์ แล้วเห็นว่า นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร เป็นผู้มีความเช่ียวชาญ
ในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการตลาด ของ นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการตลาด ของ นายสมบัติ ธ ารงสินถาวร โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๕.๑๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 

  นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๒๓๔ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
ศป.บ. (ศิลปศึกษา)  ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ณัฐวรรณ เฉลิมสุข. (๒๕๕๙). การศึกษาชั นเรียน พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT   
 เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ๘(๑), ๑๗๖-๑๘๙. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



- ๕๓ - 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ณัฐวรรณ เฉลิมสุข. (๒๕๖๐). การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์: ส่งเสริมจินตนาการเรียนรู้.  
 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, ๑๐(๑), ๑๘๘๑-๑๘๙๓.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ศิลปศึกษา โดยวิธีปกติ 
แบบท่ี ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๐๗๔๐๓ ศิลปะไทย Thai Art แล้วเห็นว่า  
นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศิลปศึกษา ของ นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศิลปศึกษา ของ นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๕๔ - 

  ๔.๕.๑๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเกรียงศักดิ์  บุญญา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 

  นายเกรียงศักด์ิ   บุญญา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๔๙-๒๕๔๙  สังกัดภาควิชาอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๓ เดือน  
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ท่ีจบ  ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
คอ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)  ๒๕๔๒  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
       เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ประเทศไทย 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)   ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เกรียงศักด์ิ บุญญา. (๒๕๕๙). การสร้างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุใน

งานอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา . วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๒(๑), ๑๘๘-๒๑๑. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๒ เกรียงศักด์ิ บุญญา. (๒๕๕๘). ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูงประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๐(๒) , ๑๒๐-๑๔๔ 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เกรียงศักด์ิ บุญญา. (๒๕๕๘). หนังสือหลักการป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในงาน

อุตสาหกรรม (พิมพ์ครั งท่ี ๑ ). กรุงเทพฯ: แกรนด์พอยท์ ๑๓๕ หน้า (ไม่ระบุ ISBN) 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั น เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่
น้อยกว่าส่ีเดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
  



- ๕๕ - 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เกรียงศักด์ิ บุญญา. (๒๕๕๖). ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมเพ่ือ

เตรียมความพร้อมแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน (2015). วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, 
๙(๒), ๗-๒๑.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ 
นายเกรียงศักด์ิ บุญญา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายเกรียงศักด์ิ บุญญา (ประเมินการสอน 
วิชา ๔๓๗๔๐๔๕๙ เทคนิคการอสอนงานอุตสาหกรรม) แล้วเห็นว่า นายเกรียงศักด์ิ บุญญา เป็นผู้มีความ
ช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายเกรียงศักด์ิ บุญญา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของ นายเกรียงศักด์ิ บุญญา โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของ นายเกรียงศักด์ิ บุญญา โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๕.๑๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายธนิต โตอดิเทพย์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาสังคมวิทยา 
 

  นายธนิต โตอดิเทพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๓๑๔-๒๕๖๑  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา โดยวิธีปกติ 
แบบท่ี ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๑๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๔ เดือน  
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ท่ีจบ  ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ไทยศึกษา)  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ)   ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ)   ๒๕๔๗  สถาบันราชภัฏพระนคร  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ธนิต โตอดิเทพย์. (๒๕๖๑). ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและอารมณ์ของชุมชน 
 ชาวประมงแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕(๔๙), ๓๗-๕๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๒ ธนิต โตอดิเทพย์. (๒๕๖๑). สังคมวิทยาของการพนัน: ว่าด้วยชนชั นแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
 แห่งความฝัน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน,ี ๑๐(๒),  
 ๒๕๙-๒๘๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๓ ธนิต โตอดิเทพย์ และสกุล อ้นมา. (๒๕๖๑). "เวลา” กับความเปล่ียนแปลงของการส่ือสาร 
 เชิงจริยธรรม, ใน การประชุมวิชาการเวทีวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ  
 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุค Thailand 4.0”. (หน้า ๓๔๔ – ๓๕๗) ชลบุรี:  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 



- ๕๗ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ 
นายธนิต โตอดิเทพย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา 
โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายธนิต โตอดิเทพย์ (ประเมินการสอน วิชา 
๒๖๙๕๓๑๖๐ ความเป็นไทย) แล้วเห็นว่า นายธนิต โตอดิเทพย์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพ
อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายธนิต โตอดิเทพย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสังคมวิทยา ของ นายธนิต โตอดิเทพย์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสังคมวิทยา ของ นายธนิต โตอดิเทพย์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๕.๑๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางนงนุช ล่วงพ้น 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ 
 

  นางนงนุช ล่วงพ้น พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 91177 สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๗ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์)   ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด)   ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นงนุช ล่วงพ้น, ธนพล ลัคนาวัฒน์, บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และพัชรี คุณค้ าชู. (2561).  
 การเดินท่ีดีขึ้นภายหลังการฝึกเดิน 8 สัปดาห์ด้วยเครื่องฝึกเดิน TU gait trainer ในผู้ป่วยโรค 
 หลอดเลือดสมองเรื้อรัง. วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร, 18(3), ๑-๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นงนุช ล่วงพ้น.  (2561). การใช้อุปกรณ์ดาม/พยุงขาชนิดยาวในการเพิ่มก าลังกล้ามเนื้อต้นขา 
 ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะเฉยีบพลัน. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 24(2). ๓๓๕-๓๔๓ 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางนงนุช ล่วงพ้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่า
สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา กายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์  
โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางนงนุช ล่วงพ้น (เอกสารประกอบการสอน
วิชา ๖๘๓๓๖๖ กายภาพบ าบัดทางกุมารเวชศาสตร์ วิชา ๖๘๓๓๖๒ กายภาพบ าบัดทางระบบประสาท ๑ 
วิชา ๖๘๓๒๑๒ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ส าหรับกายภาพบ าบัด และประเมินผลการสอน วิชา ๖๘๓๓๖๒ 
กายภาพบ าบัดทางระบบประสาท ๑ แล้วเห็นว่า นางนงนุช ล่วงพ้น เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มี
คุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางนงนุช ล่วงพ้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์  ของ นางนงนุช ล่วงพ้น  
  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๕๙ - 

มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์  ของ นางนงนุช ล่วงพ้น  
  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๕.๑๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวจิราพร จรอนันต์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ 
 

  นางสาวจิราพร จรอนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๖๐-๒๕๕๕ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๕ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)  ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Chonanant, C., Thamwiriyasati, N. & Leeanansaksiri, W. (2018). Combined effects  
 of lithium chloride and butylated hydroxyanisole on neuronal differentiation of  
 Wharton’ s jelly mesenchymal stem cells. Thammasat Medical Journal Journal,  
 18(2), 166-178.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ จิราพร จรอนันต์, พัชรี เจียรนัยกูร และพัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์.  (256๐).การประยุกต์ใช้เทคนิค  
 FTIR ทางชีวการแพทย์. ธรรมศาสตร์เวชศาสตร์, ๑๗(๔), ๖๔๑-๖๕๒ 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   



- ๖๐ - 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวจิราพร จรอนันต์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ โดยวิธี
ปกติ แบบท่ี ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวจิราพร จรอนันต์ (เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา ๖๘๒๓๕๑ วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ๑ แล้วเห็นว่า นางสาวจิราพร จรอนันต์ 
เป็นผู้มีความช าชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวจิราพร จรอนันต์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ของ นางสาวจิราพร จรอนันต์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ของ นางสาวจิราพร จรอนันต์ โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๕.๑๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายอนุพันธ์  พิมพ์ช่วย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

  นายอนุพันธ์  พิมพ์ช่วย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๐๓๒๐๒  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๗ เดือน  
   



- ๖๑ - 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) ๒๕๕๐  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ Pimchuai, A., Dutta, A. & Basu, P. (2010). Torrefaction of Agriculture Residue To  
 Enhance Combustible. Energy & Fuels, 24(9), 4638-4645. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   
 

เรื่องท่ี ๒ อนุพนธ์  พิมพ์ช่วย, อลงกต  แขพรมราช, ชัยณรงค์  บ้านหมู่  และเอกราช  ปานอ าพันธ์. 
(๒๕๕๒). การทดสอบสมรรถนะในการผลิตก๊าซเชื อเพลิงของแกลบท่ีผ่านกระบวนการทอรี่
ฟิเคช่ัน. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ (หน้า ETM-001289(๑-๘)). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ 
นายอนุพนธ์  พิมพ์ช่วย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายอนุพนธ์  พิมพ์ช่วย (ประเมินการสอน 
วิชา ๕๐๓๒๙๑ กลศาสตร์ของวัสดุส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ) แล้วเห็นว่า นายอนุพนธ์  พิมพ์ช่วย เป็นผู้
มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอนุพนธ์  พิมพ์ช่วย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายอนุพนธ์  พิมพ์ช่วย โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ นายอนุพนธ์  พิมพ์ช่วย โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๑๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวศิริลักษณ์  กมลวรรณสิทธิ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

  นางสาวศิริลักษณ์  กมลวรรณสิทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๑๗๑-๒๕๕๗  สังกัดสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันท่ี  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๓ เดือน  
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประเทศไทย 
วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรมชาติ) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันท่ี  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Kamonwannasit, S. & Kamcharoen, A. (2018). Phytochemical screening and  
 antibacterial active of tuber extract of Stephania pierrei Diels. Chiang Mai Journal of  
 Science. 45(3), 1396-1406. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
เรื่องท่ี ๒ Kamcharoen, A. Kamonwannasit, S. & Rattanachitthawat, S. (2017). Optimization Of  
 ultrasonic treatment assisted acid hydrolysis of cassava pulp for reducing sugar  
 production using response surface methodology. Journal of Science and Technology  
 Ubon Ratchathani University. Special Issue: 249-257 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวศิริลักษณ์  กมลวรรณสิทธ์ิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  โดยวิธีปกติ แบบท่ี ๒  
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวศิริลักษณ์  กมลวรรณสิทธ์ิ  
(ประเมินการสอน วิชา ๗๖๕๓๒๖ อาหารเพ่ือสุขภาพและโภชนเภสัช) แล้วเห็นว่า นางสาวศิริลักษณ์  
กมลวรรณสิทธ์ิ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวศิริลักษณ์  กมลวรรณสิทธ์ิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
ตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ของ นางสาวศิริลักษณ์  กมลวรรณสิทธ์ิ โดยวิธีปกติ  
  แบบท่ี ๒ 

 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ของ นางสาวศิริลักษณ์  กมลวรรณสิทธ์ิ โดยวิธีปกติ  
  แบบท่ี ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั งพิเศษท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑๗ ราย 
แล้วท่ีประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของสภาวิชาการ ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการมีอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ฝ่ายเลขานุการจึงได้ตรวจสอบ
อ านาจหน้าท่ีของสภาวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พบว่า มีอ านาจหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี  
  ๑. สภาวิชาการให้เปล่ียนช่ือระเบียบวาระ จาก พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ เป็น 
   พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
  ๒. สรุปวาระของผู้ขอก าหนดต าแหน่งแต่ละราย ให้อ้างอ านาจหน้าท่ีของสภาวิชาการ 
   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   ข้อ ๒๖ วรรค ๗ 
  ๓. ให้ระบุวันท่ีผู้บังคับบัญชาชั นต้นรับรองคุณสมบัติ และวันท่ีกองบริการการศึกษา 
   ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในวาระการประชุมด้วย 
  ๔. ให้พิจารณาทบทวนสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ และสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
   ภายใต้รหัสสาขาวิชาเดียวกัน ในกรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาจาก 
   ส่วนงานเดียวกัน ควรจะใช้ช่ือสาขาวิชาเหมือนกัน 
 
 ๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
 

  ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั งพิเศษท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ. ๐๘) แล้วมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการปรับ
แบบฟอร์ม สมอ. ๐๘ โดยให้เพ่ิมข้อมูลการรับรองความถูกต้องจากส่วนงาน และวันท่ีมีผลบังคับใช้  
สมอ. ๐๘ ในเนื อหาวาระการประชุมด้วย 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการต่อไป 
 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 
วันอังคารท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ และนัดประชุมครั งพิเศษท่ี ๒/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 
 
 

                      
 (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
       นักวิชาการศึกษา        ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

    ผู้จดรายงานการประชุม                       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

   
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 

             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


