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ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช    กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๘. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๕. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
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ผู้ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
        นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ดร.เทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  คชประเสริฐ คณะดนตรีและการแสดง 
 ๔. อาจารย์คอลิด  มิด า   คณะดนตรีและการแสดง 
 ๕. ดร.อรดา  ลีลานุช    คณะดนตรีและการแสดง 
 ๖. ดร.พิมลพรรณ  เลิศล  า   คณะดนตรีและการแสดง 
 ๗. ดร.ชัยณรงค์  ศรีมันตะ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. ดร.บุญเลิศ ยองเพ็ช   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙. ดร.ขจิตา  ศรีพุ่ม    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์ณัฐวรรณ  สินาโรจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวลิ  จรติควร บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๒. นางสุภรัติ  สุขวิสุทธิ ์   บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  เนียมวงษ ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร  คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข   กองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นายไพศาล  ริมชลา   กองบริการการศึกษา 
 ๑๗. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช   กองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร   กองบริการการศึกษา 
 ๑๙. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น ตีความโดย ศาสตราจารย์  
   นายแพทย์วิจารณ์  พานิช 
 

 ข้อคิดเห็นจาก การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Teaching and Learning in 
Higher Education in the 21st Century” เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 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” ประเด็นของการประกันคุณภาพการศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น ดังนี  
 “คุณภาพของบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) ที่เขาเอาใจใส่มี ๑๒ ประการ ตามรูปที่ ๑  
จะเห็นว่าเขามีวิธีแตก 21st Century Skills ออกมาให้เหมาะแก่วิชาชีพวิศวะ ครบทั ง ASK และผมเดาว่า  
เขาคงจะวัด I (Identity) แบบบูรณาการอยู่ใน ๑๒ ข้อนี  โดยน่าจะอยู่ในข้อ ๖ – ๘ รูปที่ ๒ บอกกระบวนทัศน์
ว่าด้วยคุณภาพการศึกษาของญี่ปุ่นชัดเจนว่า เขามองอย่างเป็นพลวัต ใช้ PDCA Model ในการจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นโมเดลที่มาจาก Growth Mindset ในขณะที่วงการศึกษาไทยมองคุณภาพ
การศึกษาท่ีปัจจัยน าเข้า (Input) ท าให้มีแนวโน้มที่จะมีกระบวนทัศน์แบบหยุดนิ่งตายตัว (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 การประกันคุณภาพการศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น เน้นส่งเสริมให้นักศึกษาดูแลตนเอง  
ว่ามีการเรียนก้าวหน้าไปตามข้อก าหนด Competency, Literacy, และ Character ที่ก าหนดแค่ไหนแล้ว 
โดยใช้ E-Learning Portfolio เป็นตัวช่วย และแน่นอนว่า อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ผมจึงตีความว่า 
การประกันคุณภาพการศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น เป็นส่วนผสมระหว่าง Formative Assessment กับ 
Summative Evaluation โดยใน E-Learning Portfolio มีพื นที่ให้นักศึกษาได้ใคร่ครวญ สะท้อนคิดข้อ
เรียนรู้ของตนบันทึกไว้ เป็นเครื่องมือของการฝึก Higher Order Thinking จากการปฏิบัติ”  
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ๑.๑.๒ การประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) 
 

 เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน รองรับการ 
ผลิตบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ มีทักษะของการเป็นพลเมืองโลก มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU – TPSF) 
โดยก าหนดให้อาจารย์ต้องเขียน Teaching Portfolio ส่งให้มหาวิทยาลัยปีละ ๑ ครั ง ประกอบด้วยข้อมูล
จ านวน ๘ หัวข้อ ดังนี  
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 ๑. ข้อมูลส่วนตัว (Personal information/Brief CV) 
 ๒. ปรัชญา/กรอบแนวคิดด้านการเรียนการสอน (Philosophy of Teaching 
and Learning) 
 ๓. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนและบทบาทของอาจารย์ (Teaching 
Activities and Roles as a Teacher) 
 ๔. สมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ด้านการสอน (Teaching Performance and 
Effectiveness) 
 ๕. การเพ่ิมพูนประสบการณ์/การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพการศึกษา 
(Personal Growth and Development in Education) 
 ๖. การมีส่วนร่วมในพันธกิจ/ ภารกิจด้านการเรียนการสอนของภาควิชา  
คณะหรือมหาวิทยาลัย (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) 
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธที ่๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษท่ี ๑/๒๕๖๑  
  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้พิจารณา การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วมีมติ ดังนี  
“ที่ประชุมมีมติ มอบคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับการขอขยายเวลา  
โดยให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีความก้าวหน้าและมีแนวโน้มที่จะสามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  
และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งต่อไป” 
  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้ด าเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว โดยน าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ ในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ขยายเวลาเรียนให้กับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๙ คน ได้อีก ๑ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) จึงเสนอการขอ
ขยายเวลาเรียนของนิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยแสดงเหตุผลอย่างละเอียดมา 
เพ่ือประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เข้ารอบที่ ๑) 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เข้ารอบที่ ๒) 
หมายเหตุ สภาวิชาการให้ทบทวนแล้วเข้าใหม่ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (เข้ารอบที่ ๓) 
หมายเหตุ สภาวิชาการให้ทบทวนแล้วเข้าใหม่ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๓.๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้พิจารณา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วมีมติ ดังนี  
 ๑. ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ให้ตัดวงเล็บออก โดยให้ระบุเป็น “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
  มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง” และชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
  ให้ปรับแก้เป็น “Master of Fine and Applied Arts Program in Music and  
  Performing Arts” 
 ๒. ให้ปรับแก้หมวดที่ ๑ ข้อ ๕ ภาษาท่ีใช้ให้ปรับเป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็น 
  ภาษาไทย 
 ๓. ให้เพ่ิมความหมายค าว่า “รากวัฒนธรรม” 
 ๔. ให้ปรับแก้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้น าผลการเรียนรู้ในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒ 
  มาปรับเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๕. ให้เพ่ิมข้อมูลปัญหาของนิสิตแรกเข้า เช่น ปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ 
 ๖. ขอให้พิจารณาทบทวนเพิ่มวิชาเลือก 
 ๗. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ระบุเพียง ๓ คน อาจารย์ที่เหลือให้ระบุเป็นอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตร 
 ๘. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อวิชาภาษาไทยกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  
  รายวิชา ๗๗๒๕๐๘๖๒ ให้สอดคล้องกัน 
 ๙. ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ ทักษะการสร้างสรรค์งานทางดนตรีและการแสดง 
  เนื่องจากซ้ าซ้อนกับด้านที่ ๓ ทักษะทางปัญญา และเขียนผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖  
  ให้เป็นทักษะการปฏิบัติตามหลักสูตร 
 ๑๐. ผลงานทางวิชาการให้ใช้เฉพาะผลงานในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง นับถึงวันเปิดรับนิสิต  
  และในกรณีที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองผลงานนั้นด้วย 
 ๑๑. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะดนตรีและการแสดง ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยมีวัตถุประสงค ์คือ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี  
 ๑. มีคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในวิชาชีพ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมของผู้น า 
 ๒. มีความรู้ ความสามารถในหลักวิชาการด้านดนตรีและการแสดง ทั งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติผ่านกระบวนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ น าไปสู่การพัฒนาสังคมโดยมีแนวคิดการสร้างงานจาก 
รากวัฒนธรรม 
 ๓. มีทักษะทางปัญญาในการบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ น าไปสู่ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
และสังคม  
 ๔. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถถ่ายทอดแนวคิด
มุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม เข้าใจบทบาทและหน้าที่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม 
 ๕. มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารถ่ายทอด
แนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื อหาสาระ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม 
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 ๖. มีทักษะพิสัยด้านดนตรีและการแสดงที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนา  
สู่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยน าเสนอผ่านการแสดง 
 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/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ ๕/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๖ ให้ระบุสมรรถนะโดยพิจารณาจาก 
   ผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ 
  ๑.๒ ขอให้ตรวจสอบการเขียนชื่อหลักสูตรให้ถูกต้อง ซึ่งการเขียนชื่อหลักสูตรที่ถูกต้อง 
   ต้องไม่มีการันต ์และขอให้ปรับแก้การเขียนชื่อหลักสูตรทุกที่ให้เป็น  
   “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง” 
   เนื่องจากพบว่าบางแห่งมีระบุวงเล็บตรงชื่อสาขาวิชา 
  ๑.๓ ขอให้ตรวจสอบค าผิดทั งเล่มหลักสูตร และปรับแก้ให้ถูกต้อง เช่น หน้า ๑๒  
   ข้อ ๒.๔ มีค าผิด 
  ๑.๔ ค าว่า Performing Art ให้ปรับเป็น Performing Arts 
  ๑.๕ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา ๗๗๒๕๐๙๖๒ รายวิชา  
   ๗๗๒๕๑๐๖๒ รายวชิา ๗๗๕๕๐๔๖๒ และรายวิชา ๗๗๕๕๐๕๖๒ 
  ๑.๖ ให้ใช้ค าว่า รากวัฒนธรรมทางศิลปะและการแสดง ให้สอดคล้องกันทั งเล่ม 
   หลักสูตร และให้ใส่เครื่องหมายค าพูดในค านิยามด้วย 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้ว เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๓.๓ 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/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ ๕/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
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 ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตที่จะ 
  รับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๕ คน และแผน ข จ านวน ๑๐ คน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๓.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้พิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วมีมติ ดังนี  
 ๑. ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้เป็น “Bachelor of Arts Program in Media  
  Production and Creative Culture Management” 
 ๒. ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๒ โดยให้น าทักษะปฏิบัติย้ายไปเป็น 
  วัตถุประสงค์ข้อ ๖ และให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ 
 ๓. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อรายวิชา ๗๗๑๓๐๒๖๒ บัญชีและการเงิน 
  เพ่ือการจัดการผลิต และรายวิชา ๗๗๑๓๐๓๖๒ การเป็นผู้ประกอบการ 
  โดยระบุให้ชัดเจน เช่น การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 ๔. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับผลการเรียนรู้ และปรับ Curriculum Mapping  
  ในรายวิชาปฏิบัติให้มีการ Mapping ในด้านที่ ๖ 
 ๕. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 คณะดนตรีและการแสดง ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมีวัตถุประสงค ์คือ เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี  
 ๑. มีคุณธรรมละจริยธรรมในการด าเนินชีวิต รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและ
สังคมร่วมสมัย เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการผลักดันตนเองให้เป็นพลเมืองที่น าความรู้ทางวิชาชีพของตนเองมา
ใช้ประโยชน์กับประเทศชาติและสังคม 
 ๒. มีความรู้ในหลักวิชาด้านการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ท่ีน าไปสู่การเป็น
บุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๓. มีทักษะทางปัญญาในการพัฒนาให้เกิดภูมิปัญญาในการใช้วัฒนธรรมเพื่อสร้าง
นวัตกรรม มีมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นโอกาสในการน าคุณค่าของวัฒนธรรมมาแปลงให้เกิดมูลค่าต่อ 
ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้  
 ๔. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในบริบทที่แตกต่างกัน
ในด้านความคิดและวัฒนธรรม 
 ๕. สามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์และ
สร้างให้เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีทักษะในการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) 
 ๖. มีทักษะในการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและมีทักษะ 
ในการบริหารงานด้านสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ) 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     ๘๕ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาแกน    ๑๒  หน่วยกิต 
 ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๔๙  หน่วยกิต 
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 ๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที่ ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อ 
 และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรม 
  สร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบค าผิดทั งเล่มหลักสูตร และปรับแก้ให้ถูกต้อง เช่น หน้า ๗  
   มีค าผิด และข้อความท่ีไม่สมบูรณ์ 
  ๑.๒ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา ๗๗๐๑๐๓๕๙  
   รายวิชา ๗๗๐๒๐๒๕๙ 
  ๑.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อวิชา รายวิชา ๗๗๑๓๐๓๖๒ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้ว เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๕ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  จ านวน ๕๔ คน 
 

 คณะดนตรีและการแสดงเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๔ คน (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

http://e-meeting.buu.ac.th/
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที่ ๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเดน็เสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๔ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๔ คน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๔๑-ชีววิทยา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๖๗๕-๒๕๕๒ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๕ เดือน  
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คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา)  ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  Aeimlapa, R., Wongdee, K., Charoenphandhu, N., Suntornsaratoon,  
 P. & Krishnamra, N. (2014). Premature chondrocyte apoptosis and compensatory  
 upregulation of chondroregulatory protein expression in the growth plate of  
 Goto-Kakizaki diabetic rats. Biochemical and Biophysical Research  
 Communications, 452(3), 395–401. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
 

เรื่องที่ ๒  Wongdee, K., Teerapornpuntakit, J., Sripong, C., Longkunan, A., Chankamngoen, W.,  
 Keadsai, C., Kraidith, K., Krishnamra, N. & Charoenphandhu, N. (2016).  
 Intestinal mucosal changes and upregulated calcium transporter and FGF-23 
 expression during lactation: Contribution of lactogenic hormone prolactin.  
 Archives of Biochemistry and Biophysics, 590, 109–117. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องที่ ๓  Charoenphandhu, N., Kraidith, K., Lertsuwan, K., Sripong, C., Suntornsaratoon, P.,  
 Svasti, S., Krishnamra, N. & Wongdee, K. (2017). Na+/H+ exchanger 3 inhibitor  
 diminishes hepcidin-enhanced duodenal calcium transport in hemizygous  
 -globin knockout thalassemic mice. Molecular and Cellular Biochemistry,  
 427(1–2), 201–208. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องที่ ๔  Teerapornpuntakit, J., Wongdee, K., Krishnamra, N. & Charoenphandhu, N. (2016).  
 Expression of osteoclastogenic factor transcripts in osteoblast-like UMR-106 cells  
 after exposure to FGF-23 or FGF-23 combined with parathyroid hormone.  
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 Cell Biology International, 40(3), 329–340. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องที่ ๕  Wongdee, K., Rodrat, M., Keadsai, C., Jantarajit, W., Teerapornpuntakit, J.,  
 Thongbunchoo, J. & Charoenphandhu, N. (2018). Activation of calcium-sensing  
 receptor by allosteric agonists cinacalcet and AC-265347 abolishes the  
 1,25(OH)2D3-induced Ca2+ transport: evidence that explains how the intestine  
 prevents excessive Ca2+ absorption. Archives of Biochemistry and Biophysics,  
 657, 15–22. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องที่ ๖  Rodrat, M., Wongdee, K., Panupinthu, N., Thongbunchoo, J., Teerapornpuntakit, J.,  
 Krishnamra, N. & Charoenphandhu, N. (2018). Prolonged exposure to 1,25(OH)2D3  
 and high ionized calcium induces FGF-23 production in intestinal epithelium-like  
 Caco-2 monolayer: A local negative feedback for preventing excessive calcium  
 transport. Archives of Biochemistry and Biophysics, 640, 10–16. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๕ 
 

เรื่องที่ ๗  Thammayon, N., Wongdee, K., Lertsuwan, K., Suntornsaratoon, P.,  
 Thongbunchoo, J., Krishnamra, N. & Charoenphandhu, N. (2017). Na+/H+  
 exchanger 3 inhibitor diminishes the amino-acid-enhanced transepithelial calcium  
 transport across the rat duodenum. Amino Acids, 49(4), 725–734. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๕ 
 

เรื่องที่ ๘  Teerapornpuntakit, J., Klanchui, A., Karoonuthaisiri, N., Wongdee, K. &  
 Charoenphandhu, N. (2014). Expression of transcripts related to intestinal ion and  
 nutrient absorption in pregnant and lactating rats as determined by custom- 
 designed cDNA microarray. Molecular and Cellular Biochemistry, 391(1-2), 103–116. 
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 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
 

เรื่องที่ ๙ Suntornsaratoon, P., Wongdee, K., Tiyasatkulkovit, W., Ampawong, S., Krishnamra, N.,  
 Kengkoom, K. & Charoenphandhu, N. (2014). Defective bone microstructure in  
 hydronephrotic mice: a histomorphometric study in ICR/Mlac-hydro mice.  
 Anatomical Record, 297(2), 208–214. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
 

เรื่องที่ ๑๐ Aeimlapa, R., Charoenphandhu, N., Suntornsaratoon, P., Wongdee, K.,  
 Tiyasatkulkovit, W., Kengkoom, K. & Krishnamra, N. (2018). Insulin does not rescue  
 cortical and trabecular bone loss in type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats. Journal of  
 Physiological Sciences, 68(5), 531–540. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๕ 
เรื่องที่ ๑๑ Suntornsaratoon, P., Kraidith, K., Teerapornpuntakit, J., Dorkkam, N., Wongdee, K.,  
 Krishnamra, N. & Charoenphandhu, N. (2014). Pre-suckling calcium  
 supplementation effectively prevents lactation-induced osteopenia in rats.  
 American Journal of Physiology–Endocrinology and Metabolism, 306(2), E177–E188. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕ 
 

เรื่องที่ ๑๒ Lertsuwan, K., Nammultriputtar, K., Nanthawuttiphan, S., Phoaubon, S.,  
 Lertsuwan, J., Thongbunchoo, J., Wongdee, K. & Charoenphandhu, N. (2018).  
 Ferrous and ferric differentially deteriorate proliferation and differentiation of  
 osteoblast-like UMR-106 cells. Biometals, 31(5), 873–889. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ชีววิทยา โดยวธิีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี (วิชา ๖๘๕๒๑๖๕๙ 
พยาธิกายวิภาคตามระบบ) แล้วเห็นว่า นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน  
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา  
  ของ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๑๐๔-จิตวิทยา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์เลขประจ าต าแหน่ง ๑๘๐-๒๕๔๖ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ 
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี   
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Sciences de l’ Education) ๒๕๕๔ Université Paul Valéry - Montpellier III, France. 
วท.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)  ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ๒๕๓๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท สระบุรี  
    ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  จุฑามาศ แหนจอน, ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์. (๒๕๖๑).  
 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองส าหรับวัยรุ่น.  
 วารสารพยาบาลทหารบก. ๑๙ (๒), ๒๒๐-๒๓๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องที่ ๒  จุฑามาศ แหนจอน. (๒๕๕๙). อิทธิพลของการเพ่งความสนใจที่มีต่อสมรรถนะทางอารมณ์ และ 
 ความผาสุกของนิสิตระดับปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์. ๒๗(๒), ๒๐๘-๒๒๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ จุฑามาศ แหนจอน. (๒๕๖๑). จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology).  
 กรุงเทพฯ: แกรนด์พอยท์. (๓๗๖ หน้า) ISBN: 978-616-468-158-3 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาจิตวิทยา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๑๗ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน 
(เอกสารค าสอนวิชา ๔๑๗๕๑๘ ความรู้พื นฐานด้านจิตวิทยาการรู้คิด) แล้วเห็นว่า นางสาวจุฑามาศ แหนจอน 
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคณุภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา  
  ของ นางสาวจุฑามาศ แหนจอน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๐๑-วิศวกรรมเคมี 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบ
ค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทาง
วิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ ข้าราชการฯ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๐๙๕๔ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๘ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคม)ี   ๒๕๔๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย  
วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี   ๒๕๔๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมีเทคนิค)  ๒๕๓๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย  



- ๑๘ - 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  Wisaijorn, W., Poo-arporn, Y., Marin, P., OrdÓňez, S., Assabumrungrat, S.,  
 Praserthdam, P., Saebea, D. & Soisuwan, S. (2017). Reduction of carbon dioxide  
 via catalytic hydrogenation over copper-based catalysts modified by oyster  
 shell-derived calcium oxide. Journal of Environmental Chemical Engineering, 
 5, 3115-3121. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องที่ ๒  Soisuwan, S., Wisaijorn, W., Nimnul, C., Maunghimapan, O. & Praserthdam, P. (2015).  
 The combination of Calcium Oxide and Cu/ZrO2 Catalyst and their Selective  
 Products for CO2 Hydrogenation. Engineering Journal, 20(2), 39-46. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
เรื่องที่ ๓  Soisuwan, S., Netiworaruksa, B., Charoendechanukor, C., Tubcharoen, T.,  
 Panpranot J. & Praserthdam, P. (2011). Characteristics and catalytic properties of  
 La-modified ZrO2 supported cobalt catalysts in CO hydrogenation. Reaction  
 Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 103, 367 -378. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ. (๒๕๖๑). เคมีฟิสิกัลส าหรับวิศวกรรมเคมแีละวิทยาศาสตร์ประยุกต์.  
 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ฟาสต์บุ๊คส์. (๓๘๒ หน้า) ISBN: 978-616-468-232-0 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
  



- ๑๙ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกต ิแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นางสาวสร้อยพัทธา สร้อย
สุวรรณ (เอกสารค าสอนวิชา ๕๐๒๒๑๑๕๙ สมดุลมวลและพลังงาน) แล้วเห็นว่า นางสาวสร้อยพัทธา สร้อย
สุวรรณ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
  ของ นางสาวสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายทวีชัย ส าราญวานิช 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๐๔-วิศวกรรมโยธา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายทวีชัย ส าราญวานิช ข้าราชการฯ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๐๗๒๗ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกต ิโดยมีรายละเอียด ดังนี  
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๑๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)   ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ประเทศไทย  
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง)  ๒๕๔๐ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  ๒๕๓๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย  
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๗  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  ทวีชัย ส าราญวานิช และสุเธียรัตน์ จัว. (๒๕๕๗). แบบจ าลองการท านายการแทรกซึมคลอไรด์ 
 ในคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบด. วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย,  
 ๒(๒), ๒๕-๓๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องที่ ๒  ทวีชัย ส าราญวานิช, อภินันท์ ภูชัน และสุรสิทธิ์ หมั่นวิชา. (๒๕๕๐). พฤติกรรมและวิธีการ 
 ค านวณก าลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีผสมเส้นใย. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.,  
 ๓๐(๒), ๓๔๕-๓๖๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องที่ ๓  Prak, L., Sumranwanich, T. & Tangtermsirikul, S. (2017). Prediction of repair-free  
 service life of concrete after repairing with crystalline material and fly ash  
 concrete. In Proceedings of the Second ACF Symposium (pp. 1-10). Chiang Mai:  
 Asian Concrete Federation Press. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๕ 
 

เรื่องที่ ๔  Kijjanon, A., Sumranwanich, T. & Tangtermsirikul, S. (2016). A time-dependent  
 model for predicting chloride profiles in fly ash cementitious systems.  
 In Proceedings of the Seventh International Conference of Asian Concrete  
 Federation (pp. 1-10). Hanoi: Asian Concrete Federation Press. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๕ 
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เรื่องที่ ๕  Kaewmanee, K., Krammart, P., Sumranwanich, T., Choktaweekarn, P. &  
 Tangtermsirikul, S. (2013). Effect of free lime content on properties of cement-fly  
 ash mixtures. Construction and Building Materials, 38, 829-836. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐ 
หมายเหตุ ผลงานวิจัย เรื่องที่ ๓ - ๕ เป็นชุดโครงการวิจัยเดียวกัน รวมสัดส่วนเป็นผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง 
 

เรื่องที่ ๖  Pavitpok, S. & Sumranwanich, T. (2017). Effect of interground fly ash cement and  
 blast-furnace slag cement on chloride diffusion coefficient and compressive  
 strength of concrete under marine environment of Thailand. In Proceedings of  
 the Fifth Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering  
 (pp. 344-349). Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF) Press. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องที่ ๗  Prak, L. & Sumranwanich, T. (2013). Effect of ground granulated blast-furnace  
 slag and limestone powder on the chloride resistance of concrete.  
 In Proceedings of the Sixth ASEAN Civil Engineering Conference  
 (pp. CE32-1 - CE32-8). Bangkok: AUN/SEED-Net Press. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ทวีชัย ส าราญวานิช และสมนึก ตั้งเติมสิริกุล (๒๕๖๑). การเสื่อมสภาพโครงสร้างคอนกรีต.  
 กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพมิพ์ จ ากัด. (๒๐๒ หน้า) ISBN 978-616-468-647-2 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายทวีชัย ส าราญวานิช ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
โดยวิธีปกต ิแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นายทวีชัย ส าราญวานิช 
(เอกสารค าสอนวิชา ๕๐๕๓๐๔ ความแข็งแรงวัสดุ ๒) แล้วเห็นว่า นายทวีชัย ส าราญวานชิ เป็นผู้มีความ
ช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายทวีชัย ส าราญวานิช ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  ของ นายทวีชัย ส าราญวานิช โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงาน
ทางวิชาการ และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ข้าราชการฯ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์เลขประจ า
ต าแหน่ง ๐๔๙๒ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๙ ปี ๘ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)  ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย  
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์- ๒๕๓๐ วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ  ประเทศไทย 
และผดุงครรภ์ชั้นสูง  
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
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งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ, รัชนี สรรเสริญ และวรรณรัตน์ ลาวัง. (๒๕๕๔). การพัฒนาแบบวัดภาระ 
 ในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื อรัง. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ๔(๑), ๖๒-๗๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องที่ ๒ Putra, K.W.R., Toonsiri, C. & Junprasert, S. (2015). Factors influencing eating  
 behaviors among type 2 diabetes mellitus patients in Sidoarjo Sub-district,  
 East Java, Indonesia. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 10(2), 39-48. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องที่ ๓ จ าเนียร พรประยุทธ, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ และสมสมัย รัตนกรีฑากุล. (๒๕๖๐).  
 ผลของโปรแกรมการชี แนะต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานและค่าเฉลี่ยน  าตาลสะสมใน 
 ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ ๒. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕(๔), ๖๐-๖๙. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ. (๒๕๖๑). พยาบาลเวชปฏิบัติ: การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการ และ 
 อาการแสดงท่ีพบบ่อยในระดับปฐมภูมิ. ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ์. (๑๒๔ หน้า)  
 ISBN 978-616-468-861-2 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
โดยวิธีปกตแิล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นางสาวชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ 
(เอกสารค าสอนวิชา ๑๐๗๕๐๒๖๐ สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางการพยาบาล) แล้วเห็นว่า 
นางสาวชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  
  ของ นางสาวชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงาน
ทางวิชาการ และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๔๗-๒๕๕๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๙ ปี ๘ เดือน 
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คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Nursing)   ๒๕๔๗ University of Wisconsin-Madison, USA.  
M.N.S (Nursing)   ๒๕๓๙ Wollongong University, Australia. 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ สมจิตร เสริมทองทิพย์, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์, ดวงใจ วัฒนสินธุ์ และเวทิส ประทุมศรี. (๒๕๖๐). 
 ผลของโปรแกรมการบ าบัดทางปัญญาบนพื นฐานของสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวาน.  
 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕(๓), ๖๖-๗๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องที่ ๒  Hengudomsub, P., Watanasin, D., Srisopa, P. & Kangchai, W. (2017). Factors  
 predicting psychological well-being of community-residing older adults. Thai  
 Pharmaceutical and Health Science Journal, 12(2), 57-67. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
เรื่องที่ ๓  Hengudomsub, P., Kangchai, W., Pathumarak, N. & Paokanha, R. (2016). The effect  
 of cognitive behavior modification program on stress among caregivers of older  
 adults with dementia. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 11(1), 1-9. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์. (๒๕๖๑). ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ: ความรู้ปัจจุบัน 
 และการน าไปใช้ทางการพยาบาล. ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ์ (๑๓๘ หน้า) ISBN 978-616-468-619-9 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยวธิีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ 
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นางสาวภรภัทร เฮงอุดม
ทรัพย์ (เอกสารค าสอนวิชา ๑๐๗๑๐๑๕๙ จิตวิทยาส าหรับการพยาบาล) แล้วเห็นว่า นางสาวภรภัทร เฮง
อุดมทรัพย์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ 
  จิตเวช ของ นางสาวภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวภารดี อนันต์นาวี 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๖๕๐๑๖๕-การบริหารการศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวภารดี อนันต์นาวี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๘๑-๒๕๔๖ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  



- ๒๗ - 

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๗ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) ๒๕๒๕ วิทยาลัยครูจันทบุรี  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ภารด ีอนันต์นาว.ี (๒๕๖๐). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานภาคตะวันออก. วารสารครุศาสตร์, ๔๕(๓), ๑๕๕-๑๗๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ภารดี  อนันต์นาวี.  (๒๕๖๐).  นโยบายและการวางแผน: การน าสู่การปฏิบัติ. 
 ชลบุร:ี ส านักพิมพ์มนตรี จ ากัด. (๒๕๑ หน้า) ISBN 978-616-429-935-1 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวภารดี อนันต์นาวี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นางสาวภารดี อนันต์นาวี 
(เอกสารค าสอนวิชา ๔๓๐๖๑๕๕๙ การบริหารและประเมินโครงการ) แล้วเห็นว่า นางสาวภารดี อนันต์นาวี 
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคณุภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวภารดี อนันต์นาวี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  



- ๒๘ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  ของ นางสาวภารดี อนันต์นาวี โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายดนัย บวรเกียรติกุล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๑๔๐๑-อนามัยส่ิงแวดล้อม 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นายดนัย บวรเกียรติกุล ข้าราชการฯ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๐๙๐๐ สังกัดภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๔ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประเทศไทย 
ศศ.บ. (ภูมศิาสตร์)  ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ดนัย บวรเกียรติกุล, วัลลภ ใจด ีและพูลพงศ ์สุขสว่าง. (๒๕๖๑). การสร้างข้อเสนอแนะ 
 การด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการชดเชยผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
 จากกรณีน  ามันดิบรั่วไหลที่เกาะเสม็ดเพ่ือสร้างเป็นรูปแบบสมการโครงสร้าง (SEM) และ 
 ทดสอบด้วยโปรแกรมทางสถิติลิสเรล. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ๑๓(๓๗), ๓๑-๔๖. 



- ๒๙ - 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ดนัย บวรเกียรติกุล. (๒๕๖๑). การจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวและนันทนาการ 
 จากโครงการพัฒนา. ชลบุรี: บางแสนการพิมพ์. (๑๓๓ หน้า) ISBN 978-616-468-522-2 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายดนัย บวรเกียรติกุล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
โดยวิธีปกตแิล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นายดนัย บวรเกียรติกุล 
(เอกสารค าสอนวิชา ๗๒๖๒๐๘๕๙ อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว) แล้วเห็นว่า นายดนัย บวรเกียรติ
กุล เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายดนัย บวรเกียรติกุล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
  ของ นายดนัย บวรเกียรติกุล โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ ร.อ.หญิง ชนัดดา แนบเกษร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ ร.อ.หญิง ชนัดดา แนบเกษร ข้าราชการฯ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์เลขประจ า
ต าแหน่ง ๐๕๐๔ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Medical Science) ๒๕๔๘ Wakayama Medical University,  Japan.  
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  ๒๕๓๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ๒๕๒๖ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  ชนัดดา แนบเกษร, วรรณี เดยีวอิศเรศ และอาภรณ์ ดีนาน. (๒๕๖๑). ผลของโปรแกรมการออก 
 ก าลังกายต่อภาวะซึมเศร้าและฮอร์โมนคอร์ติซอลในวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะซึมเศร้า.  
 วารสารพยาบาลทหารบก, ๑๙(ฉบับพิเศษ), 
 (ได้รับการตอบรับแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในฉบับพิเศษเดือน  
 พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องที่ ๒  กัญญา นพเกตุ, ชนัดดา แนบเกษร และดวงใจ วัฒนสินธุ์. (๒๕๖๐). ปัจจัยท านายความผาสุก 
 ทางใจของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ. วารสารการ 
 พยาบาลและการดูแลสุขภาพ, ๓๕(๔), ๑๒๒-๑๓๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
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เรื่องที่ ๓  ญภา ภัคฐิติพันธ์, ชนัดดา แนบเกษร และดวงใจ วัฒนสินธุ์. (๒๕๕๘). ผลของกลุ่มจิตบ าบัดแบบ 
 ประคับประคองต่อภาระการดูแลและพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท.  
 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, ๔๐(๒), ๑๕๑-๑๖๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ชนัดดา แนบเกษร. (๒๕๖๑). ภาวะซึมเศร้า พยาธิสภาพและการพยาบาล. ชลบุรี:  
 ชลบุรีการพิมพ์. (๑๓๒ หน้า) ISBN 978-616-474-022-8 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ 
 สาขาวิชานั น เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่มิถุนายน  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ ร.อ.หญิง ชนัดดา แนบเกษร ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ ร.อ.หญิง ชนัดดา แนบเกษร 
(เอกสารค าสอนวิชา ๑๐๖๕๐๓๖๐ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๒) แล้วเห็นว่า ร.อ.หญิง ชนัดดา 
แนบเกษร เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ ร.อ.หญิง ชนัดดา แนบเกษร ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ 
  จิตเวช ของ ร.อ.หญิง ชนัดดา แนบเกษร โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๑๐ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสมถวิล จริตควร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๕๕๐๕-วาริชศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสมถวิล จริตควร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๘๙๗-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๒๔ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Biological Sciences) ๒๕๔๔ University of Portsmouth, United Kingdom.  
วท.ม. (ชีววิทยาทางทะเล)  ๒๕๒๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ๒๕๒๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  Jaritkhuan, S. & Suanjit, S. (2018). Species diversity and polyunsaturated fatty acid  
 content of thraustochytrids from fallen mangrove leaves in Chon Buri province,  
 Thailand. Agriculture and Natural Resources, 52, 24-32. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ScienceDirect  
 (http://www.sciencedirect.com)   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องที่ ๒  Jaritkhuan, S., Damrongrojwattana, P., Chewprecha, B. & Kunbou, V. (2017).  
 Diversity of polychaetes in mangrove forest, Prasae Estuary, Rayong Province,  
 Thailand. Chiang Mai Journal of Science, 44(3), 816-823. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
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เรื่องที่ ๓  สมถวิล จริตควร, พงษ์รัตน์ ด ารงโรจน์วัฒนา, เบญจวรรณ ชิวปรีชา และวิชญา กันบัว. (๒๕๖๑).  
 ไส้เดือนทะเลบริเวณป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา,  
 ๒๓(๑), ๕๓๓-๕๔๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สมถวิล จริตควร. (๒๕๖๑). นเิวศวิทยาหาดทราย. กรุงเทพฯ: บริษัท โอ.เอส.  
 พริ นติ งเฮ้าส์ จ ากัด. (๑๗๔ หน้า). ISBN 978-616-455-932-5 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่าสี่ 
 เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสมถวิล จริตควร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วาริชศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นางสมถวิล จริตควร 
(เอกสารค าสอนวิชา ๓๐๙๔๖๔ นิเวศวิทยาป่าชายเลน) แล้วเห็นว่า นางสมถวิล จริตควร เป็นผู้มีความ
ช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสมถวิล จริตควร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
  ของ นางสมถวิล จริตควร โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
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  ๔.๑.๑๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๕๑๑-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์เลขประจ าต าแหน่ง ๔๓๓-๒๕๕๑ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี   
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
และการกีฬา)    
วท.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)  ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ๒๕๓๐ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประเทศไทย 
และผดุงครรภ์ชั้นสูง    
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Julvanichpong, T. & Vanno, V. (2016). The development of students’ life skills scale  
 in Thai Sport School. In ICERI2016 Proceedings 9th International Conference of  
 Education, Research and Innovation (pp.3579-3586). Seville: IATED Academy.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์. (๒๕๖๐). ผลการใช้บทผ่อนคลายแบบคลาสสิคต่อระดับความเครียดของ 
 นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ๑๗(๒), ๓๑-๔๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์. (2561). การจัดการความเครียดและการฝึกทักษะทางจิตวิทยาในการกีฬา.  
 นนทบุรี: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (๒๑๐ หน้า) ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๖๘-๑๘๔-๒ 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารค าสอนและประเมินผลการสอน ของ นางธนิดา 
จุลวนิชย์พงษ์ (วิชา ๘๕๔๓๘๓ การฝึกทักษะทางจิตวิทยาและการจัดการความเครียดทางการกีฬา)  
แล้วเห็นว่า นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา  
  ของ นางธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๑๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๐๑๘๓-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นางเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์เลขประจ าต าแหน่ง ๓๑๔-๒๕๔๘ สังกัด ส านักงานการศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘    
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๕ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ๒๕๔๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ๒๕๔๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (ประมง)   ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, ภูวดล จันทร์แสง และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๙). การกระจายของ 
 หญ้าคาทะเลที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี.  
 วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ๔๔(๑), ๒๐๑-๒๑๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, เบญจพร อุทัยศรี และชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๕).  
 การพัฒนาเทคนิควัดการเจริญเติบโตของสาหร่ายช่อพริกไทย (Caulerpa lentilifera)  
 โดยการวัดพื นที่ภาพถ่าย. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, ๒๑(๑), ๗๖-๘๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
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เรื่องที่ ๓ เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล, พิษณุ ยอดไพร์, สุเมตต์ ปุจฉาการ และ ชล ีไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๕). 
 ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินบริเวณอ่าวนก อ าเภอท่าใหม่  
 จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัย มข., ๑๗(๓), ๓๗๕-๓๘๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๔ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๐).  
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และระยะเวลาการแช่ตัวกรองชีวภาพเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน  าในการ 
 เพาะเลี ยงสัตว์น  า. แก่นเกษตร, ๓๕(๒), ๒๒๗-๒๓๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

ต ารา จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๖๐). มลพิษทางทะเล. คณะเทคโนโลยีทางทะเล. มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 (๕๐๑ หน้า) 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารค าสอนและประเมินผลการสอน ของ นางเบ็ญจมาศ 
ไพบูลย์กิจกุล (วิชา ๘๓๒๓๕๗ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๑) แล้วเห็นว่า นางเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
  ของ นางเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายชลี ไพบูลย์กิจกุล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๕๕๐๕-วาริชศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นายชลี ไพบูลย์กิจกุล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์เลขประจ าต าแหน่ง ๒๐๔-๒๕๔๖ สังกัด ส านักงานการศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖    
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ๒๕๔๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) ๒๕๔๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (สัตวศาสตร์)   ๒๕๓๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
      ทหารลาดกระบัง ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ชลี ไพบูลย์กิจกุล, ชัยชนินทร์ เบี ยวเหล็ก, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๙).  
 ผลของการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารต่อความเข้มสีในกุ้งกุลาด า Penaeus monodon.  
 แก่นเกษตร, ๔๔(๓), ๔๖๑-๔๖๘. 
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 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  อนงค์ คูณอาจ, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๓). ผลของวัตถุดิบ 
 อาหารกลุ่มโปรตีนและไขมันต่อการกระตุ้นการอยากกินอาหารในหอยหวาน Babylonia  
 areolata. วารสารวิจัย มข., ๑๕(๑๑), ๑๐๖๑-๑๐๖๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
เรื่องท่ี ๓  ชลี ไพบูลย์กิจกุล, ทิราภรณ์ โยธะคง และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๑). ระดับโปรตีน 
 ที่เหมาะสมของอาหารส าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link) 
 วัยรุ่น. วารสารวิจัย มข., ๑๓(๑), ๑๐๓-๑๑๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๔ ชลี ไพบูลย์กิจกุล, บัลลังก์ เนื่องแสง, บัญชา นิลเกิด, วศิน ยุวนะเตมีย์ และ  
 เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๐). ผลการใช้กล้วยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและสารเหนียว 
 ในอาหารกุ้งกุลาด า. แก่นเกษตร, ๓๕(๒), ๒๑๕-๒๒๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

ต ารา จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (๒๕๕๙). เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่าย. คณะเทคโนโลยีทางทะเล. 
 มหาวิทยาลัยบูรพา. (๑๕๘ หน้า) 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายชลี ไพบูลย์กิจกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ไดป้ระเมินเอกสารค าสอนและประเมินผลการสอน ของ นายชลี ไพบูลย์กจิกุล 
(วิชา ๘๓๔๔๐๔ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติรหัสเปิด) แล้วเห็นว่า นายชลี ไพบูลย์กิจกุล เป็นผู้มี
ความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายชลี ไพบูลย์กิจกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ 
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
  ของ นายชลี ไพบูลย์กิจกุล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการและให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๕๙๓-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
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งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นฤมล ปิ่นวิศุทธิ์. (๒๕๖๑). กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการท าผ้าบาติกแบบเขียน 
 ระบายสีในระบบออนไลน์ ส าหรับผู้เรียนต่างระดับการศึกษา. วารสารสหวิทยาการวิจัย:  
 ฉบับบัณฑิตศึกษา, ๗(๑), ๑๐๙-๑๑๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Social Science Research Network  
 (https://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นฤมล ปิ่นวิศุทธิ์.  (25๕๕). สร้างสรรค์งานศิลปะบนผืนผ้า (มัดย้อมบาติก). กรุงเทพฯ:  
 โอเดียน สโตร์. (๑๑๒ หน้า) ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๕๓๘-๑๑๙-๒ 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่เดือนพฤศจิกายน  
 พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ์ (วิชา ๔๐๔๓๑๒๕๙ กิจกรรมชุมนุม) แล้วเห็นว่า นางสาวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ์ 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  ของ นางสาวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
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  ๔.๑.๑๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวนรินทร์  เจริญพันธ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๘๐๙-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนรินทร์  เจริญพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๙๔-๒๕๕๖ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๗  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Charoenphun, N. & Youravong, W. (2017). Influence of gas–liquid two-phase  
 flow on angiotensin-I converting enzyme inhibitory peptides separation by  
 ultra-filtration. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97(1), 309–316. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ นรินทร์ เจริญพันธ์ และสุธี วังเตือย. (๒๕๖๐). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 ให้กับผลิตผลเกษตรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร  
 มหาวิทยาลัยสยาม, ๑๒(๑), ๔๘-๕๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
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เรื่องท่ี ๓ นรินทร์ เจริญพันธ์. (๒๕๖๑). การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากมันเทศ. วารสารเทคโนโลย ี
 การอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ๑๓(๑), ๓๒-๔๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๔ นรินทร์ เจริญพันธ์ และชัยพร แพภิรมย์รัตน์. (๒๕๖๑). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากล าไย.  
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๖(๔), ๖๓๑-๖๔๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๕ นรินทร์ เจริญพันธ์. (๒๕๖๑). การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบจากล าไยตกเกรด.  
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๖(๕), ๘๓๔-๘๔๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๖ นรินทร์ เจริญพันธ์ และวิยดา กวานเหียน. (๒๕๖๑). ผลของแป้งจากเศษเหลือทิ้งของทุเรียน 
 ต่อคุณภาพของพาสต้าปราศจากกลูเตน.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๖(๕), ๘๐๓-๘๑๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๗ นรินทร์ เจริญพันธ์ และน้ าทิพย์ มีมุข. (๒๕๖๑). ผลของวิธีการลวกท่ีแตกต่างกันต่อคุณภาพ 
 มันเทศเนื้อสีส้ม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๖(๖), ๙๘๑-๙๙๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Charoenphun, N. & Youravong, W. (2017). Utilization of by-products and waste  
 generated from the tilapia processing industry. In B. Richardson (Ed.), Tilapia and  
 trout: harvesting, prevalence and benefits (pp. 55-78). New York: Nova Science  
 Publishers, Inc  
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 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 พิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวนรินทร์  เจริญพันธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวนรินทร์  เจริญพันธ์ (วิชา ๗๖๕๒๕๑ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ๑) แล้วเห็นว่า  
นางสาวนรินทร์  เจริญพันธ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหา
วิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว  
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนรินทร์  เจริญพันธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ 
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
  ของ นางสาวนรินทร์ เจริญพันธ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวสมคิด ใจตรง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๕๑๐๔- พืชสวน 
 

   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
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   กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสมคิด ใจตรง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๖๐-๒๕๔๔ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑    
   ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๑๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Jaitrong, S., Srisuk, P., Fernandes, E.M., Correlo, V.M. & Reis, R.L. (2018).  
 Characterization of eumelanin-chitosan films. Acta Horticulturae,  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Jaitrong, S. & Manthey, J.M. (2018). Male bud characteristics of diploid, triploid  
 and tetraploid bananas. Acta Horticulturae, 1210, 171-176. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ นลิน อินทร์พรรณ์ และสมคิด ใจตรง. (๒๕๕๙). ลักษณะของกล้วยน  าไท น  าว้ามะลิอ่อง หิน และ 
 เทพรส. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ๓(ฉบับพิเศษ ๑), M๑๐/(๑-๕.) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
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เรื่องท่ี ๔ สมคิด ใจตรง. (๒๕๕๘). ผลของอุณหภูมิต่อการสุกและคุณภาพของผลกล้วยไข่. วารสารเกษตร 
 พระจอมเกล้า, ๓๓(ฉบับพิเศษ ๑), ๕๒๓-๕๒๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๕ สมคิด ใจตรง, กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และนิธิยา รัตนาปนนท์. (๒๕๕๗). การเปลี่ยนแปลง 
 ทางกายภาพและเคมีของผลแก้วมังกรพันธุ์เนื อสีขาวและสีแดงระหว่างการสุก.  
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๕(ฉบับพิเศษ ๓/๑), ๑๒๙-๑๓๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สมคิด ใจตรง. (๒๕๖๑). จุลกายวิภาคและองค์ประกอบของเปลือกล าไย. ใน นิธิยา รัตนาปนนท์  
 และดนัย บุณยเกียรติ (บ.ก.), เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลล าไย (หน้า ๑๔๗-๑๖๐). 
 กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ นติ ง เฮ้าส์ จ ากัด.   
 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 พิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสมคิด ใจตรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวสมคิด ใจตรง (วิชา ๗๖๔๒๑๑ หลักเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) แล้วเห็นว่า นางสาวสมคิด ใจตรง 
เป็นผู้มีความช าชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสมคิด ใจตรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน  
  ของ นางสาวสมคิด ใจตรง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายประสงค์ เลาหะพงษ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๖๑๐๒- รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นายประสงค์ เลาหะพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๒๐๕-๒๕๕๘ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 
บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเทศไทย 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  ๒๕๓๗ วิทยาลัยครูธนบุรี ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ประสงค์ เลาหะพงษ์. (๒๕๖๑). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของ 
 พนักงานเทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. วารสารบัณฑิตศึกษา 
 ปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ๖(๒). ๑๔๓-๑๕๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  



- ๔๘ - 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ ประสงค์ เลาหะพงษ์. (๒๕๕๙). การศึกษาเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ 
 เมียนมา ลาว และกัมพูชาในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์  
 ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๑๖(๒). ๑๑๘-๑๒๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายประสงค์ เลาหะพงษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นายประสงค์ เลาหะพงษ์ (วิชา ๗๕๖๒๗๕๕๙ ทฤษฎีองค์การ) แล้วเห็นว่า นายประสงค์ เลาหะพงษ์ 
เป็นผู้มีความช าชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายประสงค์ เลาหะพงษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  
  ของ นายประสงค์ เลาหะพงษ์   โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๔๙ - 

  ๔.๑.๑๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาววิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๓๓๐๒- เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นางสาววิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๑๖๐ สังกัด ส านักงานการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธปีกติ  
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
ภ.บ. เกียรตินิยม อันดับ ๑ ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Lerdkamolkarn, V. & Sirigulpanit, W. (2012). Establishment of a stable cell line  
 coexpressing dengue virus-2 and green fluorescent protein for screening of antiviral  
 compounds. Journal of Biomolecular Screening, 17(3), 283-292. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
 

เรื่องท่ี ๒ Lerdkamolkarn, V. & Sirigulpanit, W. & Kinney, R.M. (2010). Characterization of  
 recombinant dengue-2virus derived from a single nucleotide substitution in  
 the 5’ non coding region. Journal of Biomedicine and Biotechnology,  
 doi.org/10.1155/2010/934694 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Pubmed  
 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอน (วิชา ๗๙๑๒๓๒ พยาธิสรีรวิทยา
ส าหรับเภสัชศาสตร์ ๑ ๗๙๑๒๓๓ พยาธิสรีรวิทยาส าหรับเภสัชศาสตร์ ๒ และ วิชา ๗๙๑๒๓๔ พยาธิ
สรีรวิทยาส าหรับเภสัชศาสตร ์๓) และประเมินผลการสอน (วิชา ๗๙๑๒๓๔ พยาธิสรีรวิทยาส าหรับ 
เภสัชศาสตร์ ๓) ของ นางสาววิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์ แล้วเห็นว่า นางสาววิภาวรรณ  ศริิกุลพาณิชย์  
เป็นผู้มีความช าชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ของ นางสาววิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายการุณ สุขสองห้อง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๘๐๖๐๓- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายการุณ สุขสองห้อง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๖๔๑-๒๕๕๑ สังกัด ส านักงานจัดการการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  



- ๕๑ - 

ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๑๑ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Applied Finance) ๒๕๕๗ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย 
บธ.ม. (การบริหารการเงิน) ๒๕๕๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)  ๒๕๔๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
     ลาดกระบัง ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Suksonghong, K. & Boonlong, K. (2018). Multi-objective Cooperative  
 Coevolutionary Algorithm with Dynamic Species-Size Strategy. Lecture Notes in  
 Computer Science, 10748, 3-17. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Suksonghong, K. & Boonlong, K. (2017). Particle Swarm optimization with Winning  
 Score Assignment for Multi-objective Portfolio Optimization . Lecture Notes in  
 Computer Science, 10593, 1003-1015. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายการุณ สุขสองห้อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นายการุณ สุขสองห้อง (วิชา ๖๖๓๒๐๓๕๙ หลักและนโยบายการลงทุน) แล้วเห็นว่า นายการุณ  
สุขสองห้อง เป็นผู้มีความช าชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายการุณ สุขสองห้อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
  ของ นายการุณ สุขสองห้อง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๐ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวโรสมารินทร์ สุขเกษม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๐๙- วิศวกรรมอุตสาหการ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นางสาวโรสมารินทร์ สุขเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๗๘-๒๕๔๖ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๕ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ๒๕๔๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ โรสมารินทร์ สุขเกษม, จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล, เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล และ 
 วรัตถา อุทยารัตน์. (๒๕๖๑). การประเมินความเสี่ยง กรณ๊ศึกษาสถานประกอบการให้เช่ารถเครน. 
 ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี ๒๕๖๑. (หน้า ๑๑๖๓-๑๑๖๗).  
 อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๕ 
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เรื่องท่ี ๒ โรสมารินทร์ สุขเกษม, จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล และวรัตถา อุทยารัตน์. (๒๕๖๐).  
 แบบตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานส าหรับสถานประกอบการให้เช่ารถเครน.  
 ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี ๒๕๖๐. (หน้า ๑๘๓). เชียงใหม่:  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ โรสมารินทร์ สุขเกษม, วรัตถา อุทยารัตน์, คุณากร อินตาโสภี, ธนายุทธ อินทร์กลับ และ 
 นฤเบศ คล้ายคลึง. (๒๕๕๙). การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษาโรงงานอาหาร 
 แปรรูปจากเนื อสัตว์. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี ๒๕๕๙.  
 (หน้า ๕๔๓-๕๔๘). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวโรสมารินทร์ สุขเกษม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิธปีกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวโรสมารินทร์ สุขเกษม (วิชา ๕๐๑๓๔๒ เออร์กอนอมิกส์ ) แล้วเห็นว่า นางสาวโรสมารินทร์  
สุขเกษม เป็นผู้มีความช าชาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวโรสมารินทร์ สุขเกษม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  ของ นางสาวโรสมารินทร์ สุขเกษม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๒๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสราวลี  สุนทรวิจิตร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๓๗๐๑- พยาบาลศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสราวลี  สุนทรวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง 1307-2561 สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี 
รายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  บรรจุใหม่ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๒ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) ๒๕๓๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ๒๕๓๒ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สราวลี สุนทรวิจิตร, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์, ดวงใจ วัฒนสินธุ์ และภาคิณี เดชชัยยศ. (๒๕๖๑). 
 ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา.  
 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, ๒8(2), 53-66. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  สราวลี สุนทรวิจิตร. (2560). ดนตรีบ าบัด: การบ าบัดทางเลือกส าหรับบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า.  
 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 12(36), 1-12. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสราวลี  สุนทรวิจิตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสราวลี  สุนทรวิจิตร  (วิชา ๑๐๗๒๑๐๕๙ ปฏิบัติการพยาบาลพื นฐาน) แล้วเห็นว่า  
นางสราวลี  สุนทรวิจิตร เป็นผู้มีความช าชาญในการสอน คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสราวลี  สุนทรวจิิตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ 
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
  ของ นางสราวลี  สุนทรวิจิตร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๓๗๐๑- พยาบาลศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๑๘๓-๒๕๕๘ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๕ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พย.ด. (พยาบาลศาสตร์)    ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
พย.ม. (การพยาบาลมารดา และทารกแรกเกิด) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นารีรัตน์ บุญเนตร และหทัยชนก เผ่าวิริยะ. (๒๕๖๑). การคัดกรองความรุนแรงจากคู่ในสตรี:  
 ทัศนะของบุคลากรทีมสุขภาพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๖(๔),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน 
 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  นารีรัตน์ บุญเนตร และหทัยชนก เผ่าวิริยะ. (๒๕๖๑). การป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรี.  
 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๖(๓), ๑๐๒-๑๑๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร (วิชา ๑๐๒๔๐๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๒) 
แล้วเห็นว่า นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร เป็นผู้มีความช าชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่  
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
  ของ นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายจิตติ พัทธวณิช   
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๑๐- วิศวกรรมเครื่องกล 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายจิตติ พัทธวณิช พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๙๔๐-๒๕๕๔ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Mechanical Engineering) ๒๕๕๔ University of Manchester ประเทศ สหราชอาณาจักร 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๗ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Pattavanitch, J. (2018). Investigation on profile of slots machined by  
 electrochemical milling with hollow electrode. Journal of Research and  
 Applications in Mechanical Engineering, 6(1), 40-49. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



- ๕๘ - 

เรื่องท่ี ๒ Pattavanitch, J. & Panyaru, S. (2017). Development of a new linear delta robot for  
 the fused deposition modelling process. Journal of Research and Applications in  
 Mechanical Engineering, 5(1), 42-54. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายจิตติ พัทธวณิช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นายจิตติ พัทธวณิช (วิชา ๕๐๓๓๐๓ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข แล้วเห็นว่า นายจิตติ พัทธวณิช เป็นผู้มี
ความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายจิตติ พัทธวณิช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  ของ นายจิตติ พัทธวณิช โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

  ๔.๑.๒๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาววรรณวรางค์ รัตนานิคม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๑๑๐๔- วิศวกรรมโยธา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 



- ๕๙ - 

  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววรรณวรางค์ รัตนานิคม พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๓๑-๒๕๕๖ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมี
ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Civil Engineering) ๒๕๕๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Ratananikom, W., Yimsiri, S. & Likitlersuang, S. (2015). Undrained shear strength of  
 very soft to medium stiff Bangkok Clay from various laboratory tests.  
 Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, 46(1), 64-75. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ วรรณวรางค์ รัตนานิคม และสยาม ยิ มศิริ. (๒๕๖๑). การใช้ตะกอนที่ได้จากการขุดลอกทะเล 
 เป็นวัสดุทดแทนในงานทาง. วารสาร มทร. อีสาน, ๑๑(พฤษภาคม-สิงหาคม), ๕๖-๗๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววรรณวรางค์ รัตนานิคม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาววรรณวรางค์ รัตนานิคม (วิชา ๕๐๕๔๖๓ วิศวกรรมฐานราก) แล้วเห็นว่า นางสาววรรณวรางค์ 
รัตนานิคม เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๖๐ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววรรณวรางค์ รัตนานิคม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  ของ นางสาววรรณวรางค์ รัตนานิคม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวเพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์  
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๐๔- วิศวกรรมโยธา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเพชร์รัตน์ ลิ มสุปรียารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๙๓-๒๕๕๖ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมี
ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Civil Engineering) ๒๕๕๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  



- ๖๑ - 

งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เพชร์รัตน์ ลิ มสุปรียารัตน์, ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต และจันทนา ปัญญาวราภรณ์. (๒๕๖๑).  
 การวิเคราะห์ลักษณะเสียงโพรงใต้แผ่นกระเบื องด้วยแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว. วารสาร มทร. อีสาน,  
 ๑๑(๑), ๘๒-๙๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Limsupreeyarat, P., Kaewkeaw, S. & Charnwasununth, C. (2017). Developing the  
 GIS-expert system for investigating land use designations. In proceedings of the  
 34th International Symposium on Automation and Robotics in Construction  
 (ISARC 2017) (pp.720-724). Taipei, Taiwan: International Association for  
 Automation and Robotics in Construction I.A.A.R.C. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเพชร์รัตน์ ลิ มสุปรียารัตน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางสาวเพชร์รัตน์ ลิ มสุปรียารัตน์ (วิชา ๕๐๕๔๕๕ เศรษฐศาสตร์และสถิติส าหรับงานวิศวกรรมโยธา)  
แล้วเห็นว่า นางสาวเพชร์รัตน์ ลิ มสุปรียารัตน์ เป็นผู้มีความช าชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเพชร์รัตน์ ลิ มสุปรียารัตน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  ของ นางสาวเพชร์รัตน์ ลิ มสุปรียารัตน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๒๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายชาญยุทธ กาฬกาญจน์  
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๐๔- วิศวกรรมโยธา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของนายชาญยุทธ กาฬกาญจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๒๗๓-๒๕๔๗ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Civil Engineering) ๒๕๕๗ University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน  า) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Kalakan, C., Sriariyawat, A., Naksuksakul, S. & Rasmeemasmuang, T. (2016).  
 Sensitivity Analysis of Coastal Flooding to Geographical Factors: Numerical Model 
 Study on Idealized Beaches. Engineering Journal, 20(1), 1-15. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Wongprachan, P., Yimsiri, S. & Kalakan, C. (2017). Improvement of Local Clays for  
 Construction as Sea Dike. In Proceedings of the 13th International Conference on  
 Ecomaterials 2017 (pp.216-222). Bangkok: Thailand. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายชาญยุทธ กาฬกาญจน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นายชาญยุทธ กาฬกาญจน์ (วิชา ๕๐๕๔๘๗ วิศวกรรมแหล่งน  า) แล้วเห็นว่า นายชาญยุทธ  
กาฬกาญจน์ เป็นผู้มีความช าชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายชาญยุทธ กาฬกาญจน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  ของ นายชาญยุทธ กาฬกาญจน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค  
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๐๑- วิศวกรรมเคมี 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๖๙๑-๒๕๕๒ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี   
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
D.Eng. (International Development ๒๕๕๘  Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 
Engineering) 
M.S. (Chemical Engineering) ๒๕๕๒  De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Santasnachok, M., Sutheerasak, E. & Chinwanitcharoen, C. (2016). The Use of  
 Bio-Diesel Oil Produced from Anhydrous Ethanol in an Automobile. 
 In Proceedings of The 5th Asian Conference on Innovative Energy and  
 Environmental Chemical Engineering (ASCON-IEEChE 2016) (pp.342-347).  
 The Society of Chemical Engineering, Japan. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Santasnachok, M., Sriammorn, P., Phurichaivoranant, S. & Winastu, H. (2017).  
 Synthesis and characterization of zerolite NaP from rice husk ash using  
 hydrothermal method. In proceedings of 10th Regional Conference on Chemical  
 Engineering (RCChE 2017) (pp.1-4). Hotel Benilde Maison de la Salle, Manila:  
 Philippines. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ Santasnachok, M., Mankarn, L. Kongsee, W. & Winastu, H. (2017). Biodiesel  
 production from palm oil using potassium hydroxide loaded on zeolite Y  
 catalyst. In proceedings of 10th Regional Conference on Chemical Engineering  
 (RCChE 2017) (pp.1-4). Hotel Benilde Maison de la Salle, Manila: Philippines. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๔ Santasnachok, M., Sutheerasak, E., Ruengphrathuengsuka, W. & Chinwanitcharoen,  
 C. (2018). Performance Analysis of a Diesel-Engine Generator Using Ethyl Ester  
 Synthesized from Anhydrous Ethanol and NaOH. International Journal of  
 Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications,  
 (doi: 10.18178/ijeetc.180306) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค (วิชา ๕๐๒๔๖๖ เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี) แล้วเห็นว่า  
นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้วเมื่อวันที่  
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
  ของ นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายวรชัย รวบรวมเลิศ  
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๘๕๐๒๐๕- ออกแบบเครื่องประดับ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นายวรชัย รวบรวมเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๔๑๑-๒๕๕๐ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะอัญมณี ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑ เดือน 
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คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศ.ม. (การออกแบบเครื่องประดับ) ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วรชัย รวบรวมเลิศ (๒๕๖๑). เครื่องประดับอัตลักษณ์จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิดการ 
 เชื่อมต่อทางประวัติศาสตร์. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล, ๒๐(๒๖), ๒๖๕-๒๗๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ วรชัย รวบรวมเลิศ และพิมพ์ทอง ทองนพคุณ (๒๕๖๐). เทคนิคการท าพาติน่าด้วยสารเคมี 
 ในชีวิตประจ าวัน ประเภทสารท าความสะอาดสู่การออกแบบเครื่องประดับ. วารสารวิชาการ  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล, ๑๙(๒๔), ๑๐๓-๑๑๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายวรชัย รวบรวมเลิศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นายวรชัย รวบรวมเลิศ (วิชา ๑๗๒๓๑๑๕๙ การออกแบบเครื่องประดับเทียม) แล้วเห็นว่า  
นายวรชัย รวบรวมเลิศ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายวรชัย รวบรวมเลิศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 
  ของ นายวรชัย รวบรวมเลิศ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายรังสฤษฏ์ จ าเริญ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑- ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๔๙-พลศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นายรังสฤษฏ์ จ าเริญ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๔๕๔-๒๕๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา พลศึกษา  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๗ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) ๒๕๕๘  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
ค.ม. (พลศึกษา)   ๒๕๕๓  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยวิธีการกีฬา)  ๒๕๕๐  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ รังสฤษฏ์ จ าเริญ, สุธนะ ติงศภัทิย์ และพรพจน์ ไชยนอก. (๒๕๖๐). ขนาดและส่วนประกอบ 
 ร่างกายของนักกีฬาเทควันโดในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั งที่ ๓๒. วารสารสุขศึกษา  
 พลศึกษา และสันทนาการ. ๔๓(๒), ๑๗๕-๑๙๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 



- ๖๘ - 

ต ารา จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ รังสฤษฏ์ จ าเริญ. (๒๕๖๐). กีฬาเทควันโด. มหาวิทยาลัยบูรพา. (๔๘๘ หน้า) 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายรังสฤษฏ์ จ าเริญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา พลศึกษา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นายรังสฤษฏ์ จ าเริญ (วิชา ๘๕๕๑๓๑๕๙ หลักการและวิธีการฝึกสอนกีฬา) แล้วเห็นว่า นายรังสฤษฏ์ 
จ าเริญ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายรังสฤษฏ์ จ าเริญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ครุศาสตร์  
  อนุสาขาวิชา พลศึกษา ของ นายรังสฤษฏ์ จ าเริญ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓๐ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวชรัญญากร วิริยะ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๓๗๐๑- พยาบาลศาสตร์  
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 



- ๖๙ - 

  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นางสาวชรัญญากร วิริยะ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๗๑-๒๕๕๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ชรัญญากร วิริยะ และตระกูลวงศ์ ฦาชา. (๒๕๖๑). ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการ 
 ปฏิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในภาคตะวันออกของประเทศไทย.  
 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๖(๓), ๑-๑๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕ 
 

บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ชรัญญากร วิริยะ และสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ. (๒๕๖๒). แนวคิดและสมรรถนะที่จ าเป็นของ 
 พยาบาลเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาล 
 พระปกเกล้า. ๓๖(๑),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน 
 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชรัญญากร วิริยะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑  



- ๗๐ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวชรัญญากร วิริยะ (วิชา ๑๐๑๔๐๒ การพยาบาลชุมชน ๒) แล้วเห็นว่า นางสาวชรัญญากร 
วิริยะ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชรัญญากร วิริยะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ 
  ของ นางสาวชรัญญากร วิริยะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายรณชัย รัตนเศรษฐ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๘๑๐๓- ดุริยางคศิลป์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายรณชัย รัตนเศรษฐ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๕๐-๒๕๕๕ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๗ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ดนตรี)   ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย 
กศ.บ. (ดนตรีสากล)  ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย 
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กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ รณชัย รัตนเศรษฐ. (๒๕๖๐). วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภาคตะวันออก : กรณีศึกษา 
 หนังตะลุง คณะรักษ์ตะลุง จังหวัดตราด. วารสารดนตรีรังสิต, ๑๒(๒), ๑๑๑-๑๒๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ รณชัย รัตนเศรษฐ. (๒๕๕๕). เครื่องดนตรีตระกูลพิณ : วัฒนธรรมดนตรีพิณ-ผีผา (Phin&Pipa)  
 กับการสื่อสุนทรียรส. วารสารศิลปกรรมบูรพา. ๑๕(๑), ๑๒๐-๑๒๙. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 หมายเหตุ ผ่านการประเมินเป็นเอกฉันท์ในระดับดี มติสภามหาวิทยาบูรพา ครั้งที่ ๔/255๙  
 เม่ือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. 255๙ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายรณชัย รัตนเศรษฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นายรณชัย รัตนเศรษฐ  (วิชา ๖๒๑๓๑๒ การสอดท านองตะวันตก ๒) แล้วเห็นว่า นายรณชัย  
รัตนเศรษฐ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายรณชัย รัตนเศรษฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ 
  ของ นายรณชัย รัตนเศรษฐ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวนิภาวรรณ สามารถกิจ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวชิา ๓๗๐๑-พยาบาลศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงาน
ทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นางสาวนิภาวรรณ สามารถกิจ ข้าราชการฯ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๐๙๑๐ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๗ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (การพยาบาล)  ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย  
วท.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ๒๕๓๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประเทศไทย  
และผดุงครรภ์ขั้นสูง 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  นิภาวรรณ สามารถกิจ. (๒๕๖๑). การศึกษาติดตามอาการภายหลังสมองได้รับการ
กระทบกระเทือน 
 ในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ๑๑(๔), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 ตุลาคม –ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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เรื่องที่ ๒  นิภาวรรณ สามารถกิจ และอริยาวรรณ วรรณสีทอง. (๒๕๖๑). การศึกษาติดตามอาการปวดศีรษะ  
 อาการอ่อนล้า ความแปรปรวนของการนอนหลับ  และความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใน 
 ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, ๒๘(๓), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 กันยายน –ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 

เรื่องที่ ๓  อริยาวรรณ วรรณสีทอง, นิภาวรรณ สามารถกิจ และเขมารดี มาสิงบุญ. (๒๕๕๙).  
 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดศีรษะ อาการอ่อนล้า และความแปรปรวนของการนอนหลับกับ 
 ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย. วารสารการ 
 พยาบาลและการดูแลสุขภาพ, ๓๔(๒), ๑๕๒-๑๖๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นิภาวรรณ สามารถกิจ. (๒๕๖๑). การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง. ชลบุรี: โรงพิมพ์  
 บริษัท ๘๗ ปริ นท์ จ ากัด. (๑๒๙ หน้า) ISBN 978-616-468-786-8 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่า 
 สี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนิภาวรรณ สามารถกิจ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
โดยวิธีปกต ิแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นางสาวนภิาวรรณ สามารถกิจ 
(เอกสารค าสอนวิชา ๑๐๓๒๐๑ การพยาบาลผู้ใหญ่ และ ๑๐๓๓๐๓ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๓) แล้วเห็นว่า 
นางสาวนิภาวรรณ สามารถกิจ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๗๔ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนิภาวรรณ สามารถกิจ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
  ของ นางสาวนิภาวรรณ สามารถกิจ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายนรรัตน์ วัฒนมงคล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๑๓-วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงาน
ทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ  ของ นายนรรัตน์ วัฒนมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๐๗-๒๕๕๕ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๒ เดือน 
 

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   ๒๕๕๕  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ๒๕๔๙  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
  



- ๗๕ - 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  จิตสุภา บุญทาธาตุ, ภาสกร สงัฆะมณ,ี คมสัน ดีศร ีและนรรัตน์ วัฒนมงคล. (๒๕๖๒).  
 การออกแบบและพัฒนาเครื่องส่งและรับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือการค้นหาอุปกรณ์ 
 ตรวจสอบท่อ. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม. อบ., ๑๒(๑), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องที่ ๒  ณัทกร เกษมส าราญ, ปราการ ทัตติยกุล และนรรัตน์ วัฒนมงคล. (๒๕๖๑). โคมไฟแอลอีดี 
 ก าลังสูงส าหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๖(๑), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องที่ ๓  Kasamsumran, N., Chaimak, N. & Wattanamongkhol, N. (2016). Coral propagation  
 by high power LEDs lamp with automatic control system. In Proceedings of the  
 International Conference on Biotechnology and Bioengineering (pp. 1-4).  
 Bangkok: Asia-Pacific Association of Science, Engineering & Technology (APASET). 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๕ 
 

เรื่องที่ ๔  สุธีรัตน์ เอมอ่ิม, ศิรพัชร์ สมพงษ์, นันฐกา บุญชัยศรี, ยุทธพิชัย หลีหลาย, นพรัตน์ นิลสารา และ 
 นรรัตน์ วัฒนมงคล. (๒๕๖๑). ระบบติดตามและตรวจจับภาพด้วยกล้องเพ่ือแจ้งเตือนเด็กติดอยู่ 
 ภายในรถโรงเรียน. ใน การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ (หน้า ๒๒๗-๒๓๐).  
 โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว พิษณุโลก: ECTI-CARD 2018. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 

  



- ๗๖ - 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นรรัตน์ วัฒนมงคล. (๒๕๖๑). การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. (๓๘๑ หน้า) ISBN 978-974-03-3713-3 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
  

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายนรรัตน์ วัฒนมงคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นายนรรัตน์ วัฒนมงคล 
(เอกสารค าสอนวิชา ๕๐๔๒๐๔ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย) แล้วเห็นว่า นายนรรัตน์ วัฒนมงคล  
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายนรรัตน์ วัฒนมงคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
  ของ นายนรรัตน์ วัฒนมงคล โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

  ๔.๑.๓๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
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  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๖๔-๒๕๔๙ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ซ่ึงมี
ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Shipping Management)  ๒๕๕๔ Korea Maritime University, Republic of Korea. 
วท.ม. (การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ๒๕๔๓ โรงเรียนนายเรือ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๖  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  Luksanato, S. (2018). A Study of Maritime Transportation Routes Enforced for  
 Pilotage. ASEAN Journal of Management & Innovation, 5(2), 120-133. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องที่ ๒  Luksanato, S. (2017). Factors affecting employment in Thailand maritime industry.  
 Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(5), 441-454. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องที่ ๓  Luksanato, S. (2016). Vessel Traffic Management System in Thailand:  Sriracha  
 Port and Map Ta Phut Industrial Port. In Proceedings of Asia Navigation  
 Conference 2016, Yeosu: Republic of Korea. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องที่ ๔  ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย และสราวุธ ลักษณะโต. (๒๕๖๑). การประเมินความสามารถในการแข่งขัน  
 และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ. วารสาร 
 ราชภัฎกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๕(๒), ๒๕-๓๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
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เรื่องที่ ๕  Sriwilai, S. & Luksanato, S. (2018). The Strategic Positioning Competitive Analysis  
 of Containers Ports and the Relationship between the Container Growth Rate  
 and Gross Domestic Product in ASEAN Countries. In Proceedings of The 7th  
 International Conference on Advancement Administration 2018 – Social  
 Sciences and Interdisciplinary Studies (pp. 1-10). Bangkok: National Institute of  
 Development Administration. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องที่ ๖  Luksanato, S., ZIN, S. S. & Chaowarat, M. (2014). A Mixed-Method Study on the  
 Assessment of Maritime Logistics Service Quality: The Comparison of Perceptions  
 between Logistics Service Providers and Customers in Myanmar Maritime  
 Transport Industry. In Proceedings of  The 5th International Conference on  
 Transportation and Logistics (T-LOG). Bangkok, Thailand. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สราวุธ ลักษณะโต. (๒๕๖๑). การขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์. คณะโลจิสติกส์:  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. (ส าเนาเย็บเล่ม) 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และใช้ในการเรียนการสอนใน หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 มาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชา  อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี โดยวิธปีกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต 
(เอกสารค าสอนวิชา ๙๑๓๒๐๙๕๙ การจัดการโลจิสติกส์พาณิชยนาวี) แล้วเห็นว่า เรือเอกสราวุธ ลักษณะ
โต เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  
  ของ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายคงศักดิ์  วัฒนะ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๒๒-การสอนวิทยาศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายคงศักดิ์ วัฒนะ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๖๐๔๘๒๕๕๑ สังกัด ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๕ เดือน  
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
กศ.บ. (เคมี)  ๒๕๓๓  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ คงศักดิ์  วัฒนะโชติ. (๒๕๕๙). การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ 
 ส าหรับนักเรียน ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยนวัตกรรมการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study).  
 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๓(๑), ๑๘๓-๑๙๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
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หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ คงศักดิ์  วัฒนะโชติ. (๒๕๕๘). กิจกรรมค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ นติ ง เฮ้าส์. (๑๔๔ หน้า)  
 ISBN : ๙๗๘-๙๗๔-๓๘๔-๐๓๑-๙ 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น  
 เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่มาแล้วตั งแต่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายคงศักดิ์  วัฒนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่  
๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายคงศักดิ์  วัฒนะ (วิชา ๔๐๐๓๙๑  ประสบการณ์วิชาชีพครู ๒) แล้วเห็นว่า นายคงศักดิ์ วัฒนะ เป็นผู้มี
ความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายคงศักดิ์  วัฒนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
  ของ นายคงศักดิ์  วัฒนะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๓๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวศิริวรรณ  สมนึก 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๑๐๓- เศรษฐศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวศิริวรรณ  สมนึก พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๔๗๓๐๐๐๑๖ สังกัด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๔ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)  ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)  ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ศิริวรรณ สมนึก. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม 
 อสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  
 “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี ๑๒” (หน้า ๗๒๔-๗๓๘) ชลบุร:ี  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ ศิริวรรณ สมนึก และปัณฑา โกกอง. (๒๕๕๙). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและ 
 ผลตอบแทนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  
 “เอกภพและความหลากหลาย ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี ๑๐”(หน้า ๑๒๔๔-๑๒๗๓)  
 ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวศิริวรรณ  สมนึก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางสาวศิริวรรณ  สมนึก (วิชา ๒๕๗๑๑๑๕๙ เศรษฐศาสตร์จุลภาค ๑) แล้วเห็นว่า นางสาวศิริวรรณ  
สมนึก เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวศิริวรรณ  สมนึก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ 
  ของ นางสาวศิริวรรณ  สมนึก โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๐๔- คณิตศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๗๑-๒๕๔๖ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๔ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาการคณนา) ๒๕๔๗  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย     
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กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Wiwatwanich, A., Noitanom, P. & Kasempin, P. (2018). A New Reduction of Order  
 Scheme for Second Order Ordinary Differential Equations. Far East Journal of  
 Mathematical Sciences, 103(1), 67-76. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Manorod, S., Poltem, D. & Wiwatwanich, A. (2016). Series Solutions to a Class of  
 Initial Value Problems with Space-Fractional Derivatives. Asian Journal of Applied  
 Sciences, 4(4), 839-843. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ พรทิพย์ เกษมพิณ, ศุจินันท์ ชิณเทศ และอารยา วิวัฒน์วานิช. (๒๕๖๐). ลักษณะของสมการ 
 เชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้นอันดับสองท่ีสามารถลดรูปเป็นสมการแบบแยกตัวแปรได้.  
 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๒(ฉบับพิเศษ), ๒๔๘-๒๕๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช (วิชา ๓๐๒๒๐๑๕๙ วิยุตคณิต) แล้วเห็นว่า นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๘๔ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  ของ นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๐๑-วิศวกรรมเคมี 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๔๓๐-๒๕๕๑ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี โดยวิธปีกติ แบบที ่๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Diplome de Docteur   ๒๕๕๘ Université Paris VI ประเทศฝรั่งเศส 
(Chimie Physique et Chimie  
Analytique de Paris Centre) 
M.Sc. (Chemical Engineering) ๒๕๕๑ De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)   ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Upasen, S., Nongpromma, & T., Trikamol, S. (2017). Effect of solvents on synthesis  
 and characterization of cobalt oxide (Co3O4) nanoparticles. In S. Baby & Y. Dan (Ed.),  
 International Proceeding of Chemical, Biological and Environmental Engineering  
 Journal (pp. 84-90). Singapore, International Association of Computer Science &  
 Information Technology. 
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 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 พิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 

เรื่องท่ี ๑ Upasen, S. (2018). Activated carbon-doped with iron oxide nanoparticles  
 (-Fe2O3 NPs) preparation: particle size, shape, and impurity. In T. Victoria (Ed.),  
 International Journal of ChemTech Research (pp. 33-40). India, Sphinx Knowledge  
 House. 
 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 พิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ Upasen, S. & Wattanachai, P. (2018). Packaging to Prolong Shelf of  
 Preservative-Free White Bread. Heliyon, 4(9), 1-21. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 
 

เรื่องท่ี ๔ ชานนท์ ช้างฉาว, อนุรักษ์ แก่นสาร, กฤตยา ศรัณยโชติ, เสฎฐกรณ์ อุปเสน, เบญจมาศ เนติวร 
 รักษา และสร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ. (๒๕๖๐). การศึกษาระบบเก็บพลังงานเวเนเดียมรีดอกซ์ 
 โฟลแบตเตอรีเบื องต้น. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย  
 ครั้งที่ ๒๗ (หน้า ๗๖๐-๗๖๔). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน (วิชา ๕๐๒๔๖๕ การออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี) แล้วเห็นว่า  
นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วศิวกรรมเคมี 
  ของ นายเสฎฐกรณ์ อุปเสน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๙๑๕๑ – การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
   อนุสาขาวิชา ๙๑๕๑๐๒ - การจัดการการท่องเที่ยว 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๕๙-๒๕๔๙ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการและ 
การท่องเที่ยว ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
และการโรงแรม อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
M.A. (Tourism Management) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย  
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
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งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Angkanurakbun, C. & Pruksorranan, N. (2019). Tourism Destination Image Evaluation  
 by Photo Elicitation: A Case Study of a Crude Oil Leakage Crisis on Samed Island,  
 Rayong, Thailand. Dusit Thani College Journal, 13(1), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน  
 มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์, จุฑามาศ วิศาลสิงห์ และสมยศ แก่นหิน. (๒๕๖๓). การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 ทางการท่องเท่ียวเชิงศิลปะอาหารในการท่องเท่ียวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์. สยามวิชาการ, ๒๑(๑), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน  
 มีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ (วิชา ๖๖๒๒๐๑๕๙ ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว) แล้วเห็นว่า  
นางณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่  
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
  ของ นางณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔๐ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางศนิ จิระสถิตย์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๘๐๙-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางศนิ จิระสถิต พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย ์เลขประจ า
ต าแหน่ง ๘๗๘-๒๕๕๓ สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖   
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Jirasatid, S., Chaikham, P. & Nopharatana, M. (2018). Thermal degradation kinetics  
 of total carotenoids and antioxidant activity in banana-pumpkin puree using  
 Arrhenius, Eyring-Polanyi and Ball models. International Food Research Journal, 25(5), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน  
 กันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
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เรื่องท่ี ๒  Jirasatid, S. & Nopharatana, M. (2018). Product development of sweet fermented  
 rice (Khoa-Mak) supplemented with red yeast rice. International Journal of  
 Agricultural Technology, 14(4), 521-534. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๓  Jirasatid, S. & Nopharatana, M. (2017). Improvement of pigments production of rice  
 bran fermented by Monascus purpureus. In Proceedings of Burapha University  
 International Conference (BUU 2017) (pp. 509-515). Chonburi: Burapha University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ศนิ จิระสถิตย์. (๒๕๖๐). จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๒(๒), ๒๑๘-๒๓๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางศนิ จิระสถิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางศนิ จิระสถิต (วิชา ๓๑๑๔๘๗ เทคโนโลยีชวีภาพอาหาร) แล้วเห็นว่า นางศนิ จิระสถิต เป็นผู้มี
ความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางศนิ จิระสถิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
  ของ นางศนิ จิระสถิต โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๙๐ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๘๐๒-บริหารธุรกิจ  
   อนุสาขาวิชา ๖๘๐๒๑๒ -การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๓๓๗-๒๕๔๙ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ซ่ึงมี
ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและบริการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘   
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๑๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
M.Sc. (International Hospitality ๒๕๔๘ University of Strathclyde ประเทศสหราชอาณาจักร 
        Management) 
กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
ศศ.บ. (การโรงแรม) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Angkanurakbun, C. & Pruksorranan, N. (2019). Tourism Destination Image  
 Evaluation by Photo Elicitation: A Case Study of a Crude Oil Leakage Crisis on  
 Samed Island, Rayong, Thailand. Dusit Thani College Journal, 13(1), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน  
 มกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 



- ๙๑ - 

เรื่องท่ี ๒  Angkanurakbun, C. & Wanarat, S. (2016). The Mediating Effect of Product  
 Innovation Capability on Entrepreneurial Pro-Activeness and Hotel Performance.  
 International Journal of Innovation Management, 20(3), 1650035(1-21). 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิธีปกต ิ
แบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ (วิชา ๖๖๒๓๓๗๕๙ การส ารองท่ีนั่งและราคาค่าโดยสารของบัตร
โดยสารเครื่องบินขั นพื นฐาน) แล้วเห็นว่า นางสาวชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการ
สอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา 
  การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ของ นางสาวชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์ โดยวิธีปกติ  
  แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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 ๔.๑.๔๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางศรัญญา ประสพชิงชนะ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๗๓๐๑-ไทยศึกษา อนุสาขาวิชา- ๗๓๐๑๐๔ วัฒนธรรมศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางศรัญญา ประสพชิงชนะ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๖๗-๒๕๔๔ สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่ึงมี
ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาไทยศึกษา อนุสาขาวัฒนธรรมศึกษา 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๗ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Arts) ๒๕๕๔ University of Calcutta ประเทศอินเดีย 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ศรัญญา ประสพชิงชนะ. (๒๕๖๑). แนวทางการปรับปรุงนิทรรศการเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ชอง  
 ในชุดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 
 มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๒๖(๕๑), ๒๒๖-๒๕๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Prasopchingchana, S. (2013). Museum, visibility, accessibility. In Proceedings of  
 the International Seminar, 2013 on “Heritage, Visuality and Museology”, 4-5th  
 December. (pp. 45-52). Kolkata: University of Calcutta.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางศรัญญา ประสพชิงชนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชา ไทยศึกษา อนุสาขา วัฒนธรรมศึกษา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางศรัญญา ประสพชิงชนะ (วิชา ๒๕๐๒๓๑๕๙ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แล้วเห็นว่า 
นางศรัญญา ประสพชิงชนะ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางศรัญญา ประสพชิงชนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ไทยศึกษา อนุสาขา  
  วัฒนธรรมศึกษา ของ นางศรัญญา ประสพชิงชนะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวชรีกร  อังคประสาทชัย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๓๗๐๑-พยาบาลศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชรีกร อังคประสาทชัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๑๕๙-๒๕๕๗  สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๓ เดือน 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๙ เดือน 
  รวมปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี  
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย  
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ วชรีกร  อังคประสาทชัย, ยุนี  พงศ์จตุรวิทย์ และสาวิตรี  วงศ์อินจันทร์. (๒๕๖๑). ปัจจัยท านาย 
 ภาวะสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๖(๓), ๕๒-๖๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ วชรีกร  อังคประสาทชัย และยุนี  พงศ์จตุรวิทย์. (๒๕๖๑). ความกลัวของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับ 
 การรักษาด้วยการผ่าตัด. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า,  
 ๓๕(๒), ๒๒๒-๒๓๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวชรีกร อังคประสาทชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวชรีกร อังคประสาทชัย (วิชา ๑๐๘๒๐๒๕๙ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ) 
แล้วเห็นว่า นางสาวชรีกร อังคประสาทชัย เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชรีกร อังคประสาทชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
  ของ นางสาวชรีกร อังคประสาทชัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวอาทรี วณิชตระกูล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๘๑๐๔-ศิลปะการแสดง อนุสาขาวิชา ๘๑๐๔๐๘- ศิลปะการละคร 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวอาทรี วณิชตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๐๘๘ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง ซ่ึงมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง อนุสาขาวิชาศิลปะการละคร โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๗ ปี ๑๐ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) ๒๕๕๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
M.A. (Theatre Arts) ๒๕๓๘ California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อ.บ. (ศิลปการละคร)  ๒๕๓๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
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กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อาทรี วณิชตระกูล. (๒๕๖๑). การมาเยือนของหญิงชรา: ปฏิบัติการสร้างสรรค์ละครฝรั่ง 
 เพ่ือผู้ชมไทย. วารสารไทยศึกษา, ๑๔(๒), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน  
 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อาทรี วณิชตระกูล. (๒๕๕๘). วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน: ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และ 
 อุดมการณ์. วารสารดนตรีและการแสดง, ๑(๑), ๑๒๗-๑๔๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวอาทรี วณิชตระกูล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง อนุสาขาวิชาศิลปะการละคร โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวอาทรี วณิชตระกูล (วิชา ๗๗๒๒๖๒๕๙ ประวัติและทฤษฎีการละคร) แล้วเห็นว่า  
นางสาวอาทรี วณิชตระกูล เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่  
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวอาทรี วณิชตระกูล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่ 
าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
  อนุสาขาวิชาศิลปะการละคร ของ นางสาวอาทรี วณิชตระกูล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๔๙-พลศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๒๙๒-๒๕๔๘ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา)     ๒๕๕๙        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) ๒๕๕๓        มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
วท.บ. (พลศึกษา) ๒๕๔๘        มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี, ปนัดดา จูเภาล์ และเกษมสันต์ พานิชเจริญ. (๒๕๖๐). การวิจัยเชิง 
 คุณภาพเกี่ยวกับการเรียนวิชาโปโลน  าของนักเรียนมัธยมปลาย: กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิต 
 แห่งหนึ่ง. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๓(๑), ๔๖-๕๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
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บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ระพีพัฒน์  เดือนเพ็ญศรี. (๒๕๕๘). แนวทางป้องกันปัญหาระเบียบวินัยนักเรียนในชั นเรียน 
 พลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา, ๑๘(๑), ๗-๑๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 ผ่านการประเมินในระดับดี มติสภามหาวิทยาบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
 เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่  
๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี (วิชา ๔๔๑๑๑๖๕๙ ทักษะและการสอนฟุตบอล) แล้วเห็นว่า นายระพีพัฒน์ 
เดือนเพ็ญศรี เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา  
  ของ นายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๔๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวชนากานต์ ลักษณะ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๕๑๒๓-เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชนากานต์ ลักษณะ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๒๑๑-๒๕๕๙ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๑๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย  
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  Kaewjiw, N.,  Laksana, C. & Chanprame, S. (2018). Cloning and identification of  
 salt overly sensitive (SOS1) gene of sugarcane. International Journal of  
 Agriculture and Biology, 20(7), 1569-1574. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐ 
 

เรื่องที่ ๒  Laksana, C. & Chanprame, S. (2017). Partial cloning and expression of ScBADH and  
 ScMIPS gene in wild and cultivated sugarcane under mimicking saline soil  
 conditions. Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural  
 Sciences, 23(2), 183-191. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
หมายเหตุ: งานวิจัยเรื่องที่ ๑ และ ๒ เป็นชุดโครงการวิจัยนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อยทนเค็มและ
ต้านทานโรคโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 



- ๑๐๐ - 

เรื่องท่ี ๓ ชนากานต์ ลักษณะ และณัฎฐกิตติ์ อ่วมพิมพ์. (๒๕๖๐). ผลของไซโตไคนินบางชนิดและ 
 น  ามะพร้าวที่มีต่อการเพ่ิมจ านวนยอดของกล้วยน  าว้าปากช่อง ๕๐ ในสภาพปลอดเชื อ.  
 ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
 (หน้า ๒๕๘๔-๒๕๙๐). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๔ ชนากานต์ ลักษณะ และสนธิชัย จันทร์เปรม. (๒๕๖๐). การโคลนบางส่วนและการแสดงออก 
 ของยีน myo-inosital 1-phosphate synthase (MIPS) ในอ้อยพันธุ์ป่าและอ้อยปลูกภายใต้ 
 สภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิก. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ๓๕(๓), ๙๘-๑๐๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

เรื่องที่ ๕  Laksana, C. & Chanprame, S. (2015). A simple and rapid method for RNA  
 extraction from young and mature leaves of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.).  
 Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences,  
 21(1), 96-106. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวชนากานต์ ลักษณะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางสาวชนากานต์ ลักษณะ (วิชา ๗๖๒๓๓๒๕๙ การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช) แล้วเห็นว่า นางสาวชนากานต์ 
ลักษณะ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชนากานต์ ลักษณะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
  ของ นางสาวชนากานต์ ลักษณะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๐๑ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๔๙-พลศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ 
๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค า
ขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทาง
วิชาการ  และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๒๓๒-๒๕๕๙ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ 
๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) ๒๕๕๙   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย ๒๕๕๑   มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
        และการกีฬา) 
วท.บ. (พลศึกษา)   ๒๕๔๗   มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  เกษมสันต์ พานิชเจริญ. (๒๕๖๑). การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวินด์เซิร์ฟขั นพื นฐานส าหรับ 
 นิสิตระดับปริญญาตรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๔(๑), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และตีพิมพ์ในเดือน 
 กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
  



- ๑๐๒ - 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  เกษมสันต์ พานิชเจริญ. (๒๕๖๑). การเล่นวินด์เซิร์ฟขั นพื นฐาน. วารสารการศึกษาและ 
 การพัฒนาสังคม, ๑๓(๒), ๑–๑๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ (วิชา ๔๔๑๑๓๙๕๙ ทักษะและการสอนวินด์เซิร์ฟ) แล้วเห็นว่า นายเกษมสันต์ 
พานิชเจริญ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา 
  พลศึกษา ของ นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

  ๔.๑.๔๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายธนะวัฒน์  วรรณประภา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๔๖-เทคโนโลยีการศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  



- ๑๐๓ - 

  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายธนะวัฒน์  วรรณประภา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๗๐-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๗ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ธนะวัฒน์ วรรณประภา. (๒๕๖๒). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, ๑๙(๑), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  และตีพิมพ์ในเดือน 
 มกราคม – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  ธนะวัฒน์  วรรณประภา. (๒๕๖๐). สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๑๑(๑), ๗-๒๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายธนะวัฒน์  วรรณประภา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ แล้ว 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  



- ๑๐๔ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายธนะวัฒน์  วรรณประภา (วิชา ๔๒๓๓๑๓๕๙ การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) แล้วเห็นว่า  
นายธนะวัฒน์  วรรณประภา เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายธนะวัฒน์  วรรณประภา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
  ของ นายธนะวัฒน์  วรรณประภา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวสราลี พุ่มกุมาร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   ๖๑๐๕-นิเทศศาสตร ์
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสราลี พุ่มกุมาร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๑๑๘ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซ่ึงมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๔ เดือน 
  



- ๑๐๕ - 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  สราลี พุ่มกุมาร และวิรัตน์ สนธิ์จันทร์. (๒๕๖๒). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการตลาดกับ 
 บุคลิกภาพตราสินค้าสโมสรชลบุรี เอฟซี. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, ๑๓(๑),   
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน  
 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  สราลี พุ่มกุมาร และวิรัตน์ สนธิ์จันทร์. (๒๕๖๑). รูปแบบการสื่อสารของแฟนบอลไทย 
 ในยุคดิจิทัล. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, ๑๒(๑), ๔๒๓-๔๔๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสราลี พุ่มกุมาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน  
ของ นางสาวสราลี พุ่มกุมาร (วิชา ๘๕๓๔๖๓ ธุรกิจการสื่อสารมวลชนทางการกีฬา) แล้วเห็นว่า  
นางสาวสราลี พุ่มกุมาร เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสราลี พุ่มกุมาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  ของ นางสาวสราลี พุ่มกุมาร โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๕๐ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายวิรัตน์ สนธิ์จันทร์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   ๒๕๑๑-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายวิรัตน์ สนธิ์จันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๓๕๐-๒๕๔๙ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๒ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
        และการกีฬา) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
        และการกีฬา) 
วท.บ. (พลศึกษา) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  วิรัตน์  สนธิ์จันทร์ และเอนก  สูตรมงคล. (๒๕๖๒). ผลของการฝึกแบบอินเทอร์วาลที่มีต่อ 
 ความสามารถสูงสุดในการน าออกซิเจนไปใช้และความแข็งแรงของกล้ามเนื อของพนักงาน 
 ที่ปฏิบัติงานในพื นที่อับอากาศ. บูรพาเวชสาร, ๖(๑), 
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 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน  
 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เรื่องที่ ๒  Sonchan, W., Moungmee, P. & Sootmongkol, A. (2017). The Effects of a Circuit  
 Training Program on Muscle Strength, Agility, Anaerobic Performance and  
 Cardiovascular Endurance. In Proceedings of 19th International Conference on  
 Sports Science, Exercise, Engineering and Technology. (pp.176-179). Kyoto,  
 Japan: World Academy of Science, Engineering and Technology. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายวิรัตน์ สนธิ์จันทร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบการสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายวิรัตน์ สนธิ์จันทร์ (วิชา ๘๕๑๒๔๒๕๙ การฝึกด้วยน  าหนัก) แล้วเห็นว่า นายวิรัตน์ สนธิ์จันทร์ เป็นผู้มี
ความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั งและผลงานทางวิชาการ ของ นายวิรัตน์ สนธิ์จันทร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  ของ นายวิรัตน์ สนธิ์จันทร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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 ๔.๒ งานบริหารวิชาการ 
  ๔.๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ  
   ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์
การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้ในการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาเอก โดยประกาศดังกล่าวจะใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
 การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ  
  ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอให้เพ่ิมข้อความในข้อ ๙ (๒) เป็น  
  “นิสิตสามารถขอยื่นอุทธรณ์ได้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
  หลักสูตร ภายใน ๕ วันท าการหลังวันประกาศผลสอบและการตัดสินของ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรถือเป็นที่ สิ นสุด” 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนออธิการบดีลงนามในประกาศต่อไป 
 
  ๔.๒.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้  
   ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทท่ีเรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องท า 
   วิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์
การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา 
ซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ โดยประกาศดังกล่าวจะใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
 การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา  
 ซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้  
  ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
 ๒. เสนออธิการบดีลงนามในประกาศต่อไป 
 
 ๔.๓ การขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตร  
  ๔.๓.๑ ขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
   และโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากคณะฯ ได้มีนโยบายยกระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากหลักสูตรภาษาไทย เป็นหลักสูตรสองภาษา ดังนั น ภาควิชา
วิศวกรรมโยธาซึ่งจัดการเรียนการสอนจ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาไทย) และสาขาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื นฐาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) มีแนวทางที่จะพัฒนาทั ง ๒ หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรสองภาษาเพียงหลักสูตรเดียว  
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการวิศวกรโยธาที่มีความเชี่ยวชาญทั งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จึงขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอน
จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั งหมด (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที ่๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันศุกร์ที ่๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมถอนวาระเนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมชี แจง 
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 ๔.๔ หลักสูตรใหม่ 
 ๔.๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ผลิตนักวิชาการและนักวิจัย
ที่สามารถใช้องค์ความรู้ด้านศาสนาและปรัชญา เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว 
บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และจรรณยาบรรณในทางวิชาการ
 ๒. มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนทัศน์ทางศาสนาและปรัชญา เพ่ือผลิตงานวิจัย
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 ๓. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ประเด็นปัญหาทางศาสนาและ
ปรัชญาอย่างมีเหตุผล 
 ๔. สามารถน าความรู้ทางศาสนาและปรัชญาไปใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา 
ปรับตนเองให้เข้ากับสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๕. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านศาสนาและปรัชญาโดยใช้เทคโนโลยี 
ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผน ข 
 ๑. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และจรรณยาบรรณในทางวิชาการ 
 ๒. มีความรู้ ความเข้าใจทางศาสนาและปรัชญา และสามารถน าไปปรับใช้ในมิติต่างๆ 
 ๓. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ประเด็นปัญหาทางศาสนาและ
ปรัชญาอย่างมีเหตุผล 
 ๔. สามารถน าความรู้ทางศาสนาและปรัชญาไปใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตนเอง
ให้เข้ากับสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๕. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านศาสนาและปรัชญาโดยใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒ 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ๓ วิชา ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
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 แผน ข 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ๓ วิชา ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ครั งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยให้ตัดเนื อหาในย่อหน้าแรกออก  
  และปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
  ในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒ 
 ๒. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับชื่อวิชาที่ขึ นต้นด้วยค าว่า “วิเคราะห์” 
 ๓. ขอให้พิจารณาทบทวนรายวิชาสัมมนา เนื่องจากในหลักสูตรมีหลายวิชา 
  ที่เป็นรายวิชาสัมมนา 
 ๔. ขอให้พิจารณาปรับแก้ ค าว่า “ประเด็นปัญหา” “Interesting issues” 
 ๕. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั ง 
 
  ๔.๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์ 
   และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
   จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๗ คน 
   และแผน ข จ านวน ๗ คน 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๗ คน และ 
แผน ข จ านวน ๗ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 

http://e-meeting.buu.ac.th/
http://e-meeting.buu.ac.th/
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ  
ครั งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๗ คน 
  และแผน ข จ านวน ๗ คน 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาอีกครั งพร้อมเล่มหลักสูตร 
 
 ๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี  
  ๑. ปรับแผนการเรียน จากเดิม เรียนปีการศึกษาละ ๒ ภาคการศึกษา 
เปลี่ยนเป็น ปีการศึกษาละ ๑ ภาคการศึกษา เนื่องจากต้องการปรับการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาให้
สอดคล้องกับผู้เรียนที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. ปรับแก้หมวดที่ ๓ ข้อที่ ๒.๕ แผนการรับและส าเร็จการศึกษาใน ๕ ปี  
จากเดิม นิสิตจบการศึกษาในปีที่ ๒ เปลี่ยนเป็น จบการศึกษาในปีที่ ๔ เนื่องจากมีการปรับแผนการเรียน 
  ๓. ปรับแก้หมวด ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับระยะเวลา 
การศึกษาของหลักสูตร จากเดิม เรียนปีการศึกษาละ ๒ ภาคการศึกษา เปลี่ยนเป็น ปีการศึกษาละ ๑  
ภาคการศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  



- ๑๑๓ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่  
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที ่๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี 
 ๑. ปรับแผนการเรียน จากเดิม เรียนปีการศึกษาละ ๒ ภาคการศึกษา 
เปลี่ยนเป็น ปีการศึกษาละ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๔ ปีการศึกษา เนื่องจากต้องการปรับการเปิด-ปิด 
ภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. ปรับแก้หมวด ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตร จากเดิม เรียนปีการศึกษาละ ๒ ภาคการศึกษา เปลี่ยนเป็น ปีการศึกษาละ ๑  
ภาคการศึกษา 
 ๓. ปรับแก้หมวดที่ ๓ ข้อที่ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในระยะ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จากเดิม เรียนปีการศึกษาละ ๒  
ภาคการศึกษา จ านวน ๒ ปีการศึกษา เปลี่ยนเป็น ปีการศึกษาละ ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๔ ปีการศึกษา 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  



- ๑๑๔ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่  
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที ่๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก ข  
จ านวน ๕ รายวิชา เพ่ือให้นิสิตได้เลือกเรียนรายวิชาที่มีความหลากหลาย เนื่องจากภาควิชาคณิตศาสตร์
ได้รับค าแนะน าจากศิษย์เก่าให้นิสิตปัจจุบันได้เรียนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ให้มากขึ น เพ่ือให้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต และตรงกับสายงานมากยิ่งขึ น รายละเอียดดังนี  
  ๘๘๗๒๕๐๕๙ ระบบฐานข้อมูล ๑ ๓ (๒-๓-๔) 
  ๘๘๗๒๖๐๕๙ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ๓ (๒-๓-๕) 
  ๘๘๖๒๗๓๕๙ หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล ๓ (๒-๒-๕) 
  ๘๘๗๓๕๐๕๙ ระบบฐานข้อมูล ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
  ๘๘๗๓๗๕๕๙ การออกแบบและพัฒนาเว็บ ๓ (๒-๓-๔) 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  



- ๑๑๕ - 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่  
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยขอเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับที่ ๔ นายภาคภูมิ  พระประเสริฐ เนื่องจาก นายภาคภูมิ พระประเสริฐ มีความเชี่ยวชาญด้าน
พฤกษศาสตร์ และเพ่ือให้หลักสูตรมีผู้รับผิดชอบครอบคลุมครบทุกด้าน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
(มีผลตั งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ  

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๒๑๙  
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที ่๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

  



- ๑๑๖ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยขอเพ่ิม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑๙ นายเศรษฐวัชร์  ฉ่ าศาสตร์ เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้อาจารย์สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตได้อย่างครอบคลุม 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๔/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
(มีผลตั งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ  

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๒๑๙  
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที ่๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
 มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๑๑๗ - 

  ๔.๕.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี  
 ล าดับที่ ๕ จาก นายสารัตน์ ศิลปวงษา เป็น นางสาวจุฑารัตน์ คงสอน 
เนื่องจาก นายสารัตน์  ศิลปะวงษา ได้เสียชีวิต 
 ล าดับที่ ๑๕ เพ่ิมนายเดชชาติ สามารถ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
(มีผลตั งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ  

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
 ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๑๘ - 

  ๔.๕.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี  
 ล าดับที่ ๓ นางสาววาสินี พงษ์ประยูร เป็น นางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา 
เนื่องจากนางสาววาสินี พงษ์ประยูร ย้ายไปอยู่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 ล าดับที่ ๔ นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ ์เป็น นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ์ 
เนื่องจาก นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ ย้ายไปอยู่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
(มีผลตั งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ  

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
 ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๑๙ - 

  ๔.๕.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวขจิตา ศรีพุ่ม เป็น นางสาวสิริวรรณ วงษ์ทัต เนื่องจาก 
นางสาวขจิตา ศรีพุ่ม ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
(มีผลตั งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ  

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๒๐ - 

  ๔.๕.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์ 
   และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมี
เหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที ่๕  
จาก Ms.Yujin  Ahn เป็น Ms.Bokyung You เนื่องจาก Ms.Yujin Ahn ได้ขอยุติสัญญาจ้าง ลงเมื่อวันที่  
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสัญญาจ้างอาจารย์หมดสัญญา
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๘/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

เห็นชอบ 
(มีผลตั งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ  

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๒๑ - 

 ๔.๕.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวมัทนา เกษกมล เป็น นางสาวสุมาลี พันธุ์ยุรา เนื่องจากภาควิชา
ประวัติศาสตร์ ได้ยุติสัญญาจ้างของ นางสาวมัทนา เกษกมล ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๘/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

เห็นชอบ 
(มีผลตั งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ  

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๒๒ - 

 ๔.๕.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี  
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวเปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์ เป็น นางสาวปาจรีย์ สุขาภิรมย์ 
เนื่องจากนางสาวเปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์ ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางรจนา ประสานพานิช เป็น นายธนกร หล่ออัศวินนนท์ 
เนื่องจากนางรจนา ประสานพานิช จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๘/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

เห็นชอบ 
(มีผลตั งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ  

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๒๓ - 

 ๔.๕.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙ 
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕  
นายนิธิ ศีลวัตกุล เป็น นายสมภพ ใหญ่โสมานัง เนื่องจากนายนิธิ ศีลวัตกุล ลาออก ตั งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
(มีผลตั งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ  

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๒๔ - 

 ๔.๕.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๙  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕  
จาก นางสาวบุญทิตา สัชญูกร เป็น นายศรชัย อุดมธนาพงศ์ เนื่องจากนางสาวบุญทิตา สัชญูกร 
ได้ลาออก ตั งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนครบตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที ่๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
(มีผลตั งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ  

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
  ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๑๒๕ - 

 ๔.๖ การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 

 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ทางการระบุสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยใน ข้อ ๔ ของประกาศ ได้กล่าวว่า 
“กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยไม่ระบุสาขาวิชา 
หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี  หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญของผู้นั นอย่าง
แท้จริง ให้สภาสภาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยไม่ถือเป็นการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุ
ที่ต้องก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ” ในการนี  มีผู้ประสงค์ที่จะเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนด
ไปแล้ว เพ่ิมเติม จ านวน ๕ ราย ดังนี  

ตารางสรุปการเทียบเคียงสาขาวิชาต าแหน่งทางวิชาการที่เคยก าหนดไปแล้ว 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาเดิม 
สาขาวิชา 
ตามบัญชี
รายชื่อ 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวนฤมล ธีระรังสิกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ การพยาบาลแม ่
และเด็ก 

๓๗๐๑-
พยาบาล
ศาสตร ์

ข้าราชการฯ 

๒ นางเพ็ญนภา กุลนภาดล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ จิตวิทยาการปรึกษา ๖๑๐๔-
จิตวิทยา 

ก าลังขอ รศ. 

๓ นางดลดาว ปูรณานนท์ อยู่ระหว่างการขอ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

จิตวิทยาการปรึกษา ๖๑๐๔-
จิตวิทยา 

  

๔ นางสุรีพร อนุศาสนนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิจัยและวดัผล
การศึกษา 

๖๕๐๑-
ศึกษาศาสตร ์

 

๕ นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

๖๕๐๑-
ศึกษาศาสตร ์

 

๖ นายวรากร ทรัพย์วริะปกรณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ จิตวิทยาประยุกต ์ ๖๑๐๔-
จิตวิทยา 

 

 
ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบ การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 ๒. เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป  



- ๑๒๖ - 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๑ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  
ครั งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 

                      
 (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
       นักวชิาการศึกษา        ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

    ผู้จดรายงานการประชุม                       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

   
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 

             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


