
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันพุธที ่๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๓. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๔. 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๓. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข    กองบริการการศึกษา 
 ๔. นายไพศาล  ริมชลา    กองบริการการศึกษา 
 ๕. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๖. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๗. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 -ไม่มี- 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๒.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที ่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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  ๑.๒.๒ ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง 
   ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)  
   พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 
   การวิจัย ของสถาบัน 
 

  ตามท่ี ก.พ.อ. ได้เห็นชอบออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีมติ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน เพื่อใช้เป็น
แนวทางการท าผลงานทางวิชาการประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 ๒. การผ่อนผันการน าผลงานทางวิชาการทุกประเภทประกอบการขอต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต้องเป็นผลงานหลังจากการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม 
โดยให้เริ่มบังคับใช้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ท าเพ่ิมข้ึน
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิมด้วย 
 ๓. กรณีท่ีผลงานทางวิชาการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งในกรณีที่เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการนั้นแล้ว และกรณีที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั้นหลังวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยให้เสนอขอปรับข้อความในประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
 วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
 ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ วรรคสอง เป็น “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา 
 มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น” 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  
  เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
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วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ 
  โครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอ ขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุม 
สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่ประชุมถอนวาระ
เนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมชี้แจง นั้น 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเสนอ การขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกครั้ง  
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากคณะฯ ได้มีนโยบายยกระดับคุณภาพของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจาก
หลักสูตรภาษาไทย เป็นหลักสูตรสองภาษา ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธาซึ่งจัดการเรียนการสอนจ านวน 
๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาไทย) และสาขา
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีแนวทางที่จะพัฒนาทั้ง ๒ หลักสูตรให้เป็น
หลักสูตรสองภาษาเพียงหลักสูตรเดียว เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการ
วิศวกรโยธาที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงขอยกเลิกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

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

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่  
  พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้เพ่ิมข้อมูล ดังนี้ 
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  ๑.๑. สรุปจ านวนนิสิตที่คงอยู่ในแต่ละชั้นปี  
  ๑.๒ รายงานสถานะของนิสิตแต่ละรายจะสามารถส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาใด 
   และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาครบทุกคนในปีการศึกษาใด 
  ๑.๓ ให้รายงานข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุก ๖ เดือน 
 ๒. เมื่อปรับเพ่ิมข้อมูลแล้ว เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกัน 
  คุณภาพการศึกษาก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๒ การขอก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม 
 

 ตามท่ี ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาการขอก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการเพ่ิมเติม และที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. คณะศึกษาศาสตร์ เห็นว่าไม่ควรขอก าหนดชื่อสาขาวิชาย่อย เนื่องจาก 
  มีสาขาวิชาย่อยอยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์และกลุ่มศึกษาศาสตร์แล้ว 
 ๒. วิทยาลัยนานาชาติ เห็นว่าไม่ควรขอก าหนดชื่อสาขาวิชาย่อย เนื่องจาก 
  มีสาขาวิชาย่อยอยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ แล้ว 
 ๓. คณะโลจิสติกส์ให้น ากลับไปตรวจสอบไม่ให้เป็นสาขาวิชาย่อยมากเกินไป  
  เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะโลจิสติกส์ ได้พิจารณาทบทวนและตรวจสอบตามที่สภาวิชาการเสนอแนะแล้ว 
และได้ปรับสาขาวิชาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาโลจิสติกส์ที่มีการพัฒนาและเปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
จึงมีความประสงค์ขอยกข้ึนเป็นสาขาวิชา โดยอยู่ภายใต้กลุ่มอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 ๙๑ กลุ่มอ่ืนๆ (Other Disciplines)  
  ๙๑xx สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
   (Logistics and Supply Chain Management) 
   ๙๑xxxx การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
   ๙๑xxxx อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
   ๙๑xxxx การจดัการขนส่งและโลจิสติกส์ 
   ๙๑xxxx  วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ 
 ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบ การขอก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
   ทางวิชาการเพ่ิมเติม 
  ๒. เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป  
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วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๑๐๕-นิเทศศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๔๑๘-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยวิธี
ปกต ิแบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑๐ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)  ๒๕๕๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) ๒๕๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) ๒๕๓๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์. (๒๕๖๑). พลวัตการสืบทอดและการผลิตซ้ าสื่อวัฒนธรรมประเพณี 
 วิ่งควายในยุคโลกาภิวัตน์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๙(๒), 
 (ได้รับการตอบรับแล้วเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน กรกฎาคม- 
 ธันวาคม 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  ๑๐๐ 
เรื่องท่ี ๒ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ และปาจารีย์ ปุรินทวรกุล . (๒๕๖๑). การพัฒนาระบบการสื่อสารของ 
 ศูนย์เรียนรู้เกษตรชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พระนคร, ๙(๑), ๑๔๘-๑๕๙. 
 (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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เรื่องท่ี ๓ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์. (๒๕๕๙). โครงสร้างการเล่าเรื่องและการประกอบสร้างความหมาย 
 สื่อการแสดงพ้ืนบ้านในภาพยนตร์ไทย. วารสารศาสตร์, ๙(๑), ๒๑๕-๒๓๕. 
 (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 
 

เรื่องท่ี ๔ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์. (๒๕๕๘). การสืบทอดการแสดงพ้ืนบ้านเอ็งกอเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ 
 ให้แก่คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี. วารสารศาสตร์, ๘(๑), ๑๔๗-๑๖๔. 
 (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 นางสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นางสุชาดา พงศ์กิตติ
วิบูลย์ (วิชา ๒๐๒๔๒๑ การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย) แล้วเห็นว่า นางสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ เป็นผู้มีความ
ช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
  ของ นางสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ซึ่งจะ  
  ตีพิมพ์หลัง วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กองบริการการศึกษาประสานงานไปยัง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์เดิมหรือไม่ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
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  ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๘๕๐๒-ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๙๖-๒๕๔๖ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเทศไทย 
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Khiaomang K. (2014). Design and Development of Phanat Nikhom Basketry in  
 Chon Buri for Ruropean Market. In Proceedings of Burapha University  
 International conference 2014 (pp. 285-297). Thailand: Burapha University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องที่ ๒  เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง. (๒๕๕๕). การศึกษาสมบัติของดินเหนียวที่ใช้ผลิตอิฐมอญแดง อ าเภอพานทอง  
 จังหวัดชลบุรี เพ่ือการออกแบบและพัฒนาเป็นเครื่องเคลือบดินเผาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน.  
 วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พิเศษ, ๔-๑๗. 
 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
 ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  



- ๙ - 

ต ารา จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง.(๒๕๖๐). วิจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์. ชลบุรี: บัณฑิตการพิมพ์ (๑๗๐ หน้า) 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นายเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 
(วิชา ๖๓๒๓๕๑ การวิจัยส าหรับนักออกแบบ) แล้วเห็นว่า นายเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง เป็นผู้มีความช านาญ
พิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์  
  ของ นายเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ 
  มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือไม่ โดยมอบให้กองบริการการศึกษาประสานงานสอบถาม 
  ข้อมูลไปยังกองบรรณาธิการ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๐ - 

  ๔.๑.๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวแวววลี โชคแสวงการ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๓๘-ชีวเคมี 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวแวววลี โชคแสวงการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๙๘-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี  
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Biochemistry)  ๒๕๕๖ University of Maryland, College Park, USA. 
วท.บ. (เคมี)   ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Thabthimsuk, S., Panya, N., Owatworakit, A. & Choksawangkarn, W. (2018).  
 Acetylcholinesterase inhibition and antioxidant activities of polysaccharide- 
 peptide complexes from edible mushrooms. In Proceedings of the 6th  
 International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (BMB 2018)  
 (pp. 1-9). Rayong, Rayong Resort: Organized by “Biochemistry and Molecular  
 Biology Section of the Science Society of Thailand under the Patronage of His 
 Majesty the King” and “Department of Biochemistry, Faculty of Science,  
 Chulalongkorn University”. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Choksawangkarn, W., Phiphattananukoon, S., Jaresitthikunchai, J. &  
 Roytrakul, S. (2018). Antioxidative peptides from fish sauce by-product: isolation  
 and characterization. Agriculture and Natural Resources. 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ 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  ๖๐ 



- ๑๑ - 

บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Choksawangkarn, W. (2017). Purification of plasma membrane proteins for mass  
 spectrometry-based proteomic analysis. Burapha Science Journal, 22, 1-16. 
 (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 และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวแวววลี โชคแสวงการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นางสาวแวววลี 
โชคแสวงการ (วิชา ๓๑๖๒๐๒๕๙ ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ) แล้วเห็นว่า นางสาวแวววล ี 
โชคแสวงการ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวแวววลี โชคแสวงการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี  
  ของ นางสาวแวววลี โชคแสวงการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ซึ่งจะ  
  ตีพิมพ์หลัง วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กองบริการการศึกษาประสานงานไปยัง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์เดิมหรือไม่ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายสามารถ สายอุต 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๑๘๐๙-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายสามารถ สายอุต พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๘๑๑-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมี
ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๘ เดือน  
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเทศไทย 
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Sai-Ut, S., Benjakul, S., Kraithong, S. & Rawdkuen, S. (2015). Optimization of  
 antioxidants and tyrosinase inhibitory activity in mango peels using response  
 surface methodology. LWT-Food Science and Technology, 64, 742-749. 
 (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 
 

บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สามารถ สายอุต. (๒๕๖๑). การประยุกต์เอนไซม์ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มโปรตีน.  
 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๓(๓),  ๑๒๓๔-๑๒๕๒. 
 (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 และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายสามารถ สายอุต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายสามารถ 
สายอุต (วิชา ๓๑๑๔๗๘ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง) แล้วเห็นว่า นายสามารถ สายอุต เป็นผู้มีความ
ช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายสามารถ สายอุต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
  ของ นายสามารถ สายอุต โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางปิยะพร ณ หนองคาย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๖๕-วิทยาการพอลิเมอร์ 
 

   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
   กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางปิยะพร ณ หนองคาย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๕๙-๒๕๕๕ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๕ เดือน  
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คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (ปิโตรเคมี)   ๒๕๕๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) ๒๕๔๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมี)   ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Boonjamnian, S., Trakulsujaritchok, T. & Na Nongkhai,  P. (2018) The applicability  
 of PMAMPC-functionalized Fe3O4NPs for biosensor application. In Proceedings of  
 The International Polymer Conference of Thailand (PCT-8) (pp. 149-153).  
 Bangkok, Thailand: Polymer Society of Thailand. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
 

เรื่องท่ี ๒ Boonjamnian, S., Trakulsujaritchok, T. &. Na Nongkhai, P. (2016). Preparation and  
 characterization of PMAMPC-functionalized MNPs by one-pot reaction.  
 In Proceedings of The International polymer conference of Thailand (PCT-6)  
 (pp. 425-429). Bangkok, Thailand: Polymer Society of Thailand. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
 

เรื่องท่ี ๓ บุญยนุช บุญไสย, อรวรรณ สุขสมบัติ และปิยะพร ณ หนองคาย. (๒๕๕๗). การสังเคราะห์และ 
 วิเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็กเคลือบด้วยพีเอ็มเอเอ็มพีซีโคพอลิเมอร์. วารสารวิทยาศาสตร์ 
 บูรพา, ๑๙ (ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๖), ๔๑๔-๔๒๑. 
 (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  ๕๕   
เรื่องที่ ๔ Boonjamnian, S., Trakulsujaritchok, T., Srisook, K., Hoven, P. & Na Nongkhai, P. (2018).  
 Biocompatible Zwitterionic Copolymer-stabilized Magnetite Nanoparticles:  
 A Simple One-pot Synthesis, Antifouling Property and Biomagnetic Separation.  
 RSC Advances,  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 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  ๕๕   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางปิยะพร ณ หนองคาย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๑๕ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นางปิยะพร  
ณ หนองคาย (วิชา ๓๐๓๔๗๘ เทคโนโลยีพอลิเมอร์) แล้วเห็นว่า นางปิยะพร ณ หนองคาย เป็นผู้มีความ
ช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางปิยะพร ณ หนองคาย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์  
  ของ นางปิยะพร ณ หนองคาย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ 
  มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือไม่ โดยมอบให้กองบริการการศึกษาประสานงานสอบถาม 
  ข้อมูลไปยังกองบรรณาธิการ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายบุญชู บุญลิขิตศิริ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๘๕๐๓-ออกแบบพาณิชยศิลป์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายบุญชู บุญลิขิตศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๙๔-๒๕๔๘ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๔ เดือน   



- ๑๖ - 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ๒๕๕๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  ๒๕๔๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  บุญชู บุญลิขิตศิริ. (๒๕๖๑). การออกแบบสื่อความเป็นจริงเสริมหอศิลปะและวัฒนธรรม 
 ภาคตะวันออก. วารสารสารสนเทศศาสตร์, ๓๖(๔),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ 
 ในเดือนตุลาคม 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 บุญชู บุญลิขิตศิริ. (๒๕๕๙). การออกแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้ส าหรับพิพิธภัณฑ์.  
 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๔๔(๓), ๓๐๒-๓๑๔. 
 (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 และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายบุญชู บุญลิขิตศิริ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายบุญชู  
บุญลิขิตศิร ิ(วิชา ๖๐๗๒๔๔ การผลิตสื่อผสม ๑) แล้วเห็นว่า นายบุญชู บุญลิขิตศิริ เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายบุญชู บุญลิขิตศิริ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  



- ๑๗ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ 
  ของ นายบุญชู บุญลิขิตศิริ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยเรื่องที่ ๑ ระบุว่าจะตีพิมพ์ 
  ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมอบให้กองบริการการศึกษาประสานงานสอบถาม 
  ข้อมูลไปยังผู้ขอก าหนดต าแหน่งอีกครั้ง 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายกิตติคุณ หุตะมาน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๕๑-ศิลปศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายกิตติคุณ หุตะมาน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๕๔-๒๕๔๗ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาศิลปศึกษา  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๓ เดือน  
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย   
ศศ.บ. (ศิลปกรรม)  ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  กิตติคุณ หุตะมาน. (๒๕๖๑). การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)  
 สาขาวิชาการสอนศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๙(๒), ๒๑๑-๒๒๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   



- ๑๘ - 

 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 กิตติคุณ หุตะมาน. (๒๕๕๘). หลักการเขียนแบบทัศนียภาพ. กรุงเทพฯ:  
 สุวรรณการพิมพ์ (1999). (๑๖๐ หน้า) ISBN : 978-616-406-472-0 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายกิตติคุณ หุตะมาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายกิตติคุณ  
หุตะมาน (วิชา ๔๐๗๔๐๑ การสอนออกแบบพาณิชยศิลป์ ๑) แล้วเห็นว่า นายกิตติคุณ หุตะมาน เป็นผู้มี
ความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายกิตติคุณ หุตะมาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  อนุสาขาวิชาศิลปศึกษา ของ นายกิตติคุณ หุตะมาน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๙ - 

  ๔.๑.๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายเอกวิทย์ โทปุรินทร์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๔๖-เทคโนโลยีการศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายเอกวิทย์ โทปุรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๔๗-๒๕๔๗ สังกัดภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๕ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เอกวิทย์ โทปุรินทร์. (๒๕๖๑). การพัฒนาบทเรียนโมบายแอพพลิเคชั่น เรื่อง การถ่ายภาพ 
 เพ่ือการศึกษาด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี. วารสารวิชาการ 
 แสงอีสาน, ๑๕(๒), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 กรกฎาคม-ธันวาคม 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  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ เอกวิทย์ โทปุรินทร์. (๒๕๖๒). การหลอมรวมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในงานพิพิธภัณฑ์.  
 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๔(๒), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ 
 ในเดือนมกราคม-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  ๑๐๐ 



- ๒๐ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายเอกวิทย์ โทปุรินทร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายเอกวิทย์ 
โทปุรินทร์ (วิชา ๔๒๓๔๙๓ การผลิตและน าเสนอสื่อ) แล้วเห็นว่า นายเอกวิทย์ โทปุรินทร์ เป็นผู้มีความ
ช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายเอกวิทย์ โทปุรินทร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  ของ นายเอกวิทย์ โทปุรินทร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ซึ่งจะ  
  ตีพิมพ์หลัง วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กองบริการการศึกษาประสานงานไปยัง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์เดิมหรือไม่ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายเรืองวิทย์ ลิ่มปนาท 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๗๕๐๑-ประวัติศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายเรืองวิทย์ ลิ่มปนาท ข้าราชการฯ ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๐๑๑๐ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๒ ปี ๘ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์)  ๒๕๓๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. (๒๕๕๘). รัฐกับสิทธิในทรัพย์สินจากกฎหมายตราสามดวง.  
 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๔๒), ๔๙-๖๘. 
 (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 
 

ต าราส าเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด  จ านวน  ๖  หน่วย  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท และอ าพิกา สวัสดิ์วงศ์. (๒๕๖๑). หน่วยที่ ๖ การเมืองการปกครองไทย 
 สมัยรัชกาลที่ ๔–๖. ปัณฉัตร หมอยาดี และมัลลิกา มัสอูดี (บ.ก.). ต าราส าเรจ็รูปของมหาวิทยาลัยเปิด  
 ชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย หน้า ๖ (๑-๖๒). นนทบุร:ี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องที่ ๒ เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. (๒๕๖๑). หน่วยที่ ๘ เศรษฐกิจไทยรัชกาลที่ ๔-๖. ปัณฉัตร หมอยาดี และ 
 มัลลิกา มัสอูดี (บ.ก.). ต าราส าเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด ชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย  
 หน้า ๘ (๑-๔๘). นนทบุร:ี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องที่ ๓ เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท และชัยณรงค์ ศรีพงษ์. (๒๕๖๑). หน่วยที่ ๑๐ สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ ๗-พ.ศ. ๒๕๑๙. 
 ปัณฉัตร หมอยาดี และมัลลิกา มัสอูดี (บ.ก.). ต าราส าเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด  
 ชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย หน้า ๑๐ (๑-๕๔). นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 

เรื่องที่ ๔ เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. (๒๕๖๑). หน่วยที่ ๑๕ ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๗.   
 ปัณฉัตร หมอยาดี และมัลลิกา มัสอูดี (บ.ก.). ต าราส าเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด ชุดวิชา 
 ประวัติศาสตร์ไทย หน้า ๑๕ (๑-๔๖). นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องที่ ๕ เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท และอ าพิกา สวัสดิ์วงศ์. (๒๕๖๑). หน่วยที่ ๑ ภูมิหลังและอิทธิพลภายนอก 
 ที่มีต่อวิถีไทย. วสันต์ รัตนโภคา (บ.ก.). ต าราส าเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด ชุดวิชาวิถีไทย  
 หน้า ๑ (๑-๕๖). นนทบุร:ี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
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เรื่องที่ ๖ เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท. (๒๕๖๑). หน่วยที่ ๑๓ การศึกษากับวิถีไทย. วสันต์ รัตนโภคา (บ.ก.).  
 ต าราส าเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด ชุดวิชาวิถีไทย หน้า ๑๓ (๑-๕๔). นนทบุรี: ส านักพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ต าราส าเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด  
 จ านวน ๖  หน่วย จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น เมื่อวันที่  
 ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปิด 
 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายเรืองวิทย์ ลิ่มปนาท ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแล้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายเรืองวิทย์ 
ลิ่มปนาท (วิชา ๒๕๐๒๒๑๕๙ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้น) แล้วเห็นว่า นายเรืองวิทย์ ลิ่มปนาท เป็นผู้มี
ความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายเรืองวิทย์ ลิ่มปนาท ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
  ของ นายเรืองวิทย์ ลิ่มปนาท โดยวิธีปกติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๑๐ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายนคร ละลอกน้ า 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๔๖-เทคโนโลยีการศึกษา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายนคร ละลอกน้ า พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๔๓๑-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นคร ละลอกน้ า. (๒๕๖๑). การพัฒนาแบบจ าลองการสอนแบบผสมผสานโดยใช้สื่อที่สร้างสรรค์ 
 จากผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือฝึกทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา  
 ส าหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๙(๒), ๑๒๓-๑๔๑. 
 (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 นคร ละลอกน้ า. (๒๕๖๒). การใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิงเพ่ือการศึกษา. วารสารการศึกษาและ 
 การพัฒนาสังคม, ๑๔(๒), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ 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  ๑๐๐ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายนคร ละลอกน้ า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายนคร 
ละลอกน้ า (วิชา ๔๒๓๒๓๑๕๙ การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา) แล้วเห็นว่า นายนคร ละลอกน้ า  
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายนคร ละลอกน้ า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของ นายนคร ละลอกน้ า โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ซึ่งจะ  
  ตีพิมพ์หลัง วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กองบริการการศึกษาประสานงานไปยัง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์เดิมหรือไม่ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวณิชกานต์ ภีระค า 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๓๓๐๒-เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวณิชกานต์ ภีระค า พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๑๖๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธปีกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๕ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (เภสัชศาสตร์)  ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
ค.บ. (เคมี)   ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Peerakam, N., Sirisa-Ard, P., Quoc Huy, N., van On, T., Tuan Long, P. & Intharuksa,  
 A. (2018). Isoflavonoids and phytoestrogens from Pueraria candollei var. mirifica  
 related with appropriate ratios of ethanol extraction. Asian Journal of Chemistry,  
 30(9), 2086-2090. 
 (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 
 

เรื่องท่ี ๒ Sirisa-Ard, P., Peerakam, N., Sutheeponhwiroj, S., Shimamura, T. & Kiatkarun,  
 S. (2017). Biological Evaluation and Application of Fermented Miang (Camellia  
 sinensis var. assamica (J.W.Mast.) Kitam.) for Tea Production. Journal of Food  
 and Nutrition Research, 5(1), 48-53. 
 (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 นางสาวณิชกานต์ ภีระค า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวธิีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นางสาวณิ
ชกานต์ ภีระค า (วิชา ๗๙๑๒๑๑ เภสัชพฤกษศาสตร์ ๗๙๑๓๑๑ เภสัชเวช ๑ และ๗๙๑๓๑๒ เภสัชเวท ๒) 
แล้วเห็นว่า นางสาวณิชกานต์ ภีระค า เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่  
๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวณิชกานต์ ภีระค า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ของ นางสาวณิชกานต์ ภีระค า โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางวันศุกร์ เสนานาญ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๕๕๐๕-วาริชศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางวันศุกร์ เสนานาญ ข้าราชการฯ ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๐๔๐๒ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๔ ปี ๕ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Fisheries)  ๒๕๔๕  University of Minnesota, USA. 
M.S. (Fisheries)   ๒๕๔๐  University of Minnesota, USA. 
วท.บ. (ประมง)   ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Pumitinsee, P., Senanan, W., Na‐Nakorn, U., Kamonrat, W. & Koedprang,  
 W. (2009). Temporal genetic heterogeneity of juvenile orange‐spotted grouper  
 (Epinephelus coioides, Pisces: Serranidae). Aquaculture research, 40(10),  
 1111-1122. 
 (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  ๓๕ 
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เรื่องท่ี ๒ Hidayat, S. & Senanan, W. (2010). PCR-RFLP analysis of mitochondrial DNA to  
 differentiate populations of climbing perch. Burapha Science Journal, 15(2), 87-98. 
 (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  ๔๐ 
 

หมายเหตุ: งานวิจัยเรื่องที่ ๑ และเรื่องที่ ๒ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันซึ่งแสดงปริมาณ 
 ผลงานวิจัยรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ Senanan, W., Tangkrock-Olan, N., Panutrakul, S., Barnette, P.,  
 Wongwiwatanawute, C., Niphonkit, N. & Anderson, D. J. (2007). The presence of  
 the Pacific whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei, Boone, 1931) in the wild in  
 Thailand. Journal of Shellfish Research, 26(4), 1187-1192. 
 (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 
 

เรื่องท่ี ๔ วันศุกร์  เสนานาญ และนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร. (๒๕๖๐). ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปูม้า 
 บางชนิด (Family Portunidae) ที่พบบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะ 
 แสมสาร จังหวัดชลบุร ีอนุมานจากล าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน Cytochrome oxidase  
 subunit I และ 16S rRNA. ใน การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ.  
 ครั้งที่ ๘ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น (หน้า ๘๐๗-๘๓๒). สระบุรี: จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางวันศุกร์ เสนานาญ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
โดยวิธีปกต ิแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นางวันศุกร์ 
เสนานาญ (วิชา ๓๐๙๓๒๑ พันธุศาสตร์สัตว์น้ า) แล้วเห็นว่า นางวันศุกร์ เสนานาญ เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
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 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางวันศุกร์ เสนานาญ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
  ของ นางวันศุกร์ เสนานาญ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาววนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๐๑๑๓-สถิติศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ข้าราชการฯ ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๐๕๒๘ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๔ ปี  
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Statistics) ๒๕๔๕ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) ๒๕๓๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
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ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ. (๒๕๖๐). การวิเคราะห์การถดถอย. ภาควิชาคณิตศาสตร์  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (ส าเนาเย็บเล่ม) 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาววนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ 
โดยวิธีปกต ิแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นางสาววนิดา 
พงษ์ศักดิ์ชาติ (วิชา ๓๑๒๒๐๑ สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์) แล้วเห็นว่า นางสาววนดิา พงษ์ศักดิ์ชาติ 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ 
  ของ นางสาววนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๑๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาววาสินี พงษ์ประยูร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๔๒-พฤกษศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววาสินี พงษ์ประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๑๗๒-๒๕๕๗ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๓ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ๒๕๕๖  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาการพืช)  ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
วท.บ. (ชีววิทยา)   ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ขนิษฐา แก้วสงค์, ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ธนภูมิ ศิริงาม และวาสินี พงษ์ประยูร. (๒๕๖๑). 
 โปรไฟล์กรดอะมิโนรวมและกรดอะมิโนอิสระในข้าว ๔ พันธุ์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 
 ๒๓(๓), ๑๑๙๙-๑๒๑๐. 
 (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 ธีระรัตน์ อุบลรัตน์, เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ และวาสินี พงษ์ประยูร. (๒๕๖๐).  
 การตอบสนองด้านสรีรวิทยาและจัดกลุ่มข้าวหอมพันธุ์ไทย ๔ พันธุ์ต่อภาวะเครียดจากความเค็ม 
 จากเกลือโซเดียมคลอไรด์. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๒(๒), ๒๓๓-๒๔๗. 
 (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 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาววาสินี พงษ์ประยูร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นางสาววาสินี 
พงษ์ประยูร (วิชา ๓๐๖๔๓๗ ฮอร์โมนพืช) แล้วเห็นว่า นางสาววาสินี พงษ์ประยูร เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววาสินี พงษ์ประยูร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
  ของ นางสาววาสินี พงษ์ประยูร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๑๘๐๙-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ ข้าราชการฯ ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๐๑๘๕ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยวิธีปกติ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๒ ปี ๕ เดือน 
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คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย 
M.S. (Food Science & Tech) ๒๕๓๗  The University of Tennessee, Knoxville, USA. 
วท.บ. (ปฐพีวิทยา)  ๒๕๓๒  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
     ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
วิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์, สุพจน์ นัทยาย และเอกชัย ศรีประทุม. (๒๕๕๙). ผลของอุณหภูมิในการ 
 อบแห้งและความชื้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ต่อคุณภาพของมะเฟืองกึ่งแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์ 
 เกษตร, ๔๗(๒) (พิเศษ), ๒๓๓-๒๓๖. 
 (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  ๖๐ 
 

เรื่องที่ ๒ จรรยา วังนิยม, นันทนา ศรีจันทึก และ จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์. (๒๕๖๐). ผลของการบรรจุแบบ 
 แอ็กทิฟต่อคุณภาพของเห็ดฟางสวรรค์. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ครั้งที่ ๕๕ (หน้า ๘๕๘-๘๖๓). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยวิธีปกต ิแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นางสาวจุฬารัตน ์หงส์วลรีัตน์ (วิชา ๓๑๑๔๘๑ การบรรจุภัณฑ์อาหาร) แล้วเห็นวา่ นางสาวจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
  ของ นางสาวจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ 
  มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือไม่ โดยมอบให้กองบริการการศึกษาประสานงานสอบถาม 
  ข้อมูลไปยังกองบรรณาธิการ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๓๕๐๑-สาธารณสุขศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๔๐๐-๒๕๕๐ สังกัดภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Occupational Safety and Health) ๒๕๕๙ University of Porto, Portugal. 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   ๒๕๔๙ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
     เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่    



- ๓๔ - 

เรื่องท่ี ๑ ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์. (๒๕๕๔). การพัฒนาเครื่องบันทึกเพ่ือตรวจติดตามอุณหภูมิและความชื้น 
 สัมพัทธ์ต้นทุนต่ า ส าหรับงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย. วารสารมหาวิทยาลัย 
 นเรศวร, ๑๙(๓), ๘๕-๙๑. 
 (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 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Sa-ngiamsak, T., Phatrabuddha, N. & T. Yingratanasuk, T. (2018).  
 Neuromuscular Fatigue Assessment in Operators Performing Occupational  
 Transportation/transshipment Tasks: A Short Systematic Review. In Pedro M.  
 Arezes (Ed.). Occupational Safety and Hygiene (Vol. 6, pp. 171-176). London, UK:  
 Taylor & Francis Group. 
 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ 
 ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๕ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายธีรยุทธ 
เสงี่ยมศักดิ ์(วิชา ๗๑๒๕๐๕๕๙ หลักวิศวอุตสาหกรรม) แล้วเห็นว่า นายธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ เป็นผู้มีความ
ช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ของ นายธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๓๕ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ าใจ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๑๘-อาชีวเวชศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ าใจ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๖๓๕-๒๕๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ โดยวธิีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  ๒๕๕๑  แพทยสภา  ประเทศไทย  
พ.บ. (แพทยศาสตร์)  ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑  สุริยา โปร่งน้ าใจ, กร ลาวัง, สมชาย ยงศิริ, ผกาพรรณ ดินชูไท และเพ็ชรงาม ไชยวานิช. (๒๕๖๑).  
 ภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วยจากการท างานของลูกเรือพาณิชย์. บูรพาเวชสาร, ๕(๒),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 กรกฎาคม -ธันวาคม พ.ศ.  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  ๗๕ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  สุริยา โปร่งน้ าใจ. (๒๕๖๒). การบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษในเขตชายฝั่งทะเล 
 ภาคตะวันออก : กรณีศึกษา ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี. วารสารสาธารณสุข  
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๔(๑), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน  
 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 



- ๓๖ - 

 (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 

 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ าใจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายแพทย์
สุริยา โปร่งน้ าใจ (วิชา ๖๘๐๑๙๓๕๙ ชวีิตและสุขภาพ) แล้วเห็นว่า นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ าใจ เป็นผู้มี
ความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ าใจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ 
  ของ นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ าใจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ซึ่งจะ  
  ตีพิมพ์หลัง วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กองบริการการศึกษาประสานงานไปยัง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์เดิมหรือไม่ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายแพทย์พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๖๖-ออร์โธปิดิกส์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
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  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายแพทย์พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๖๓๑-๒๕๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมี
ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๙ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์  ๒๕๕๒  แพทยสภา  ประเทศไทย  
พ.บ. (แพทยศาสตร์)  ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Pojawanit, C., Anuchitchanchai, P., Aroonjarattham, K., Somtua, C. &  
 Aroonjarattham, P. (2016). Evaluation of Stress Transfer Parameter from Pedicle  
 Screw Parameters by Artificial Neural Network. In Proceedinsg of The 7th  
 International Conference on Mechanical Engineering (pp.BME008(1-5)).  
 Chiang Mai: Chulalongkorn University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Ritddech, S., Anuchitchanchai, P., Aroonjarattham, K., Somtua, C. &  
 Aroonjarattham, P. (2016). The Pedicle Screw Parameters Inserted Cervical Spine  
 Affect Stress Transfer Parameter (STP). In Proceedings of The 7th International  
 Conference on Mechanical Engineering (pp.BME007(1-6)). Chiang Mai:  
 Chulalongkorn University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายแพทย์พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายแพทย์
พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย (วิชา ๖๘๐๒๐๓ พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์) แล้วเห็นว่า นายแพทย์พร้อมพงศ์ 
อนุชิตชาญชัย เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายแพทย์พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 
  ของ นายแพทย์พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวสมาวดี เปลี่ยนวงษ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๓๓๐๒-เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสมาวดี เปลี่ยนวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๗๕๑ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธปีกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ภ.ด. (เภสชัเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
ภ.บ. (เภสชัศาสตร์)  ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Pengnam, S., Tonglairoum, P., Ni-yomtham, N.,Yingyongnarongkul, B. E.,  
 Opanasopit, P. & Plianwong, S. (2018). Effect of squalane on the spermine-based 
 cationic niosomes for gene delivery. Thai Bulletin of Pharmaceutical Science,  
 13(2), 13-24.  
 (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 ๒  Pengnam, S., Leksanitkul, L., Tonglairoum, P., Opanasopit, P., Ni-yomtham, N., 
 Yingyongnarongkul, B. E. & Plianwong, S. (2018). Influence of serum on DNA  
 protection ability and transfection efficiency of cationic lipid-based nanoparticles  
 for gene delivery. In proceedings of The 4th International Conference on  
 Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST2018) (pp.01025(1-4)).  
 Phuket, Thailand: King Mongkut’ s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสมาวดี เปลี่ยนวงษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอน (วิชา ๗๙๑๓๐๑ การควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ ๑ และวิชา ๗๙๑๓๐๒ การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ๒) และประเมินผลการสอน (วิชา 
๗๙๑๓๐๒ การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ๒) ของ นางสาวสมาวดี เปลี่ยนวงษ์ แล้วเห็นวา่ นางสาวสมาวดี 
เปลี่ยนวงษ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตัง้และผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสมาวดี เปลี่ยนวงษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ของ นางสาวสมาวดี เปลี่ยนวงษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๒๐ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวฐิติมา วงศ์อินตา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๘๐๒-บริหารธุรกิจ  
   อนุสาขาวิชา ๖๘๐๒๐๘-การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวฐิติมา วงศ์อินตา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๖๙๙-๒๕๕๒ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ซ่ึงมีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Civil Engineering)  ๒๕๕๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  ๒๕๔๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ฐิติมา วงศ์อินตา, ชุติมา หวังรุ่งชัยศรี และอนิรุทธ์ ขันธสะอาด. (๒๕๖๑). กระบวนการลดต้นทุน 
 ค่าขนส่งและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเส้นทางเดินรถแบบมิลค์รันส าหรับกรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิต 
 ชิ้นส่วนรถยนต์. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ๘(๑), ๗๑-๙๐.  
 (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  วรรณธมน วรรณไกรโรจน์ และฐิติมา วงศ์อินตา. (๒๕๖๑). การประเมินประสิทธิภาพและ 
 ความเสี่ยงของโซ่อุปทานมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการเกษตร  
 กรมวิชาการเกษตร, ๓๖(๑), ๒๘-๔๓. 
 (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  ๕๐  



- ๔๑ - 

เรื่องท่ี ๓  ฐิติมา วงศ์อินตา, อนิรุทธ์ ขันธสะอาด และกิตติ เจริญสุข. (๒๕๖๑). การบริหารรถขนส่งและ 
 เส้นทางเดินรถโดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษารถขนส่งสินค้นอันตรายประเภทเหลว.  
 ใน จิตติชัย รุจนกนกนาฏ (บก.), วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์, (หน้า ๙๙-๑๑๖).  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ประเทศไทย. 
 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ 
 ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๔  Wonginta, T., Suraraksa, J. & Phoeun, S. (2016). The Service Quality Assessment  
 of Transport Service Provider in Phnom Penh, Cambodia. In Proceedings of  
 The 5th International Symposium on Economics and Social Science (pp.362-374).  
 Kyoto: Japan. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวฐิติมา วงศ์อินตา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางสาวฐิติมา วงศ์อินตา (วิชา ๙๐๕๓๐๓๕๙ การจัดการปฏิบัติการ) แล้วเห็นว่า นางสาวฐิติมา วงศ์อินตา 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวฐิติมา วงศ์อินตา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
  ของ นางสาวฐิติมา วงศ์อินตา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๒๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายลิขิต น้อยจ่ายสิน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๘๓ – วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายลิขิต  น้อยจ่ายสิน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๙-๒๕๔๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-
สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๔ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย      
กศ.บ (การศึกษาศาสตร์-เคมี) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย      
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ลิขิต น้อยจ่ายสิน. (๒๕๕๙). การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือประเมิน 
 พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมในจังหวัดสระแก้ว. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ๒๑(๑), ๕๑-๖๓. 
 (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  ลิขิต น้อยจ่ายสิน. (๒๕๖๐). การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมมนุษย์  
 กรณีศึกษาเทศบาล ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.  
 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ๒๒(๓), ๑๕๗-๑๖๗. 
 (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 ลิขิต น้อยจ่ายสิน. (๒๕๕๗). เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือศึกษาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ๑๙(๒), ๑๗๙-๑๘๘. 
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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  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายลิขิต  น้อยจ่ายสิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายลิขิต  น้อยจ่ายสิน (วิชา ๗๕๗๓๒๐๕๙ มลพิษทางอากาศ) แล้วเห็นว่า นายลิขิต  น้อยจ่ายสิน  
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายลิขิต  น้อยจ่ายสิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  ของ นายลิขิต  น้อยจ่ายสิน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๑.๒๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาลินี ศรีวงษ์ชัย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๘๓ – วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาลินี ศรีวงษ์ชัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
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อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๐๙-๒๕๔๖ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-
สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๕ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Biology)   ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ สาลินี ศรีวงษ์ชัย, ศรีปัญญา ประสงค์สุข, นพพิชัย ลีรัตน์ และรุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์. (๒๕๖๑).  
 ความเป็นไปได้ในการผลิตลิพิดของยีสต์ไขมันสูง Rhodotorula mucilaginosa ที่ได้จากดินป่า 
 ชายเลนบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม เพ่ือเป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกส าหรับการผลิตไบโอดีเซล.  
 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๓(๑), ๓๐๔-๓๑๗. 
 (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  สาลินี ศรีวงษ์ชัย, ปรมัตถ์ เศรษฐี และศรีปัญญา ประสงค์สุข. (๒๕๖๐). การศึกษา 
 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตสระแก้ว. วารสารวทิยาศาสตร์บูรพา, ๒๒(๒), ๒๘๘-๒๙๙. 
 (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  สาลินี ศรีวงษ์ชัย, ณัฐชนันท์ วงศ์ก าภู, พรทิพา เทียนเพลิง และผกาวรรณ อุดร. (๒๕๖๐).  
 คุณภาพน้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญที่จ าหน่ายในจังหวัดสระแก้ว. วารสารวิทยาศาสตร์  
 แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๑๔(๑), ๑๓-๒๗. 
 (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  ๕๐ 
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บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สาลินี ศรีวงษ์ชัย. (๒๕๕๘). น้ ามันจุลินทรีย์วัตถุดิบใหม่เพ่ือการผลิตไบโอดีเซล : ทางเลือก 
 ส าหรับพลังงานทดแทน. วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๑๒(๑),  
 ๗๒-๘๓.  
 (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 นางสาลินี ศรีวงษ์ชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางสาลินี ศรีวงษ์ชัย (วิชา ๗๕๗๒๑๔๕๙ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) แล้วเห็นว่า นางสาลินี ศรีวงษ์ชัย 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาลินี ศรีวงษ์ชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  ของ นางสาลินี ศรีวงษ์ชัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๒๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายอนันต์  อธิพรชัย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๓๑-เคมีอินทรีย์ 
   อนุสาขาวิชา ๐๑๓๑๐๑-เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายอนันต์  อธิพรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๗๕-๒๕๕๕ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๔ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เคมีประยุกต์)  ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์)  ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมี)   ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Athipornchai, A., & Jullapo, N. (2018). Tyrosinase inhibitory and antioxidant  
 activities of Orchid (Dendrobium spp.). South African Journal of Botany, 119,  
 188-192.  
 (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 
 

บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Athipornchai, A. (2018). A review on Tabernaemontana spp.: Multipotential medicinal  
 plant. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 11(5), 45-53.  
 (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  ๑๐๐  

http://www.info.scopus.com)/
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายอนันต์  อธิพรชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายอนันต์  อธิพรชัย (วิชา ๓๐๓๒๒๐๕๙ เคมีอินทรีย์) แล้วเห็นว่า นายอนันต์  อธิพรชัย เป็นผู้มีความ 
ช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายอนันต์  อธิพรชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
  ของ นายอนันต์  อธิพรชัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวกาญจนา บุญยัง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๑๐๑-รัฐศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกาญจนา บุญยัง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๖๙๒ สังกัด ส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ร.ด.  ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
International Master in Asean Studies ๒๕๕๑ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
รป.บ.  ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ กาญจนา บุญยัง. (๒๕๖๑). ความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการพัฒนาสู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 จังหวัดระยอง.  วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, ๗(๑), ๖๒-๑๐๕. 
 (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 
 

เรื่องท่ี ๒  สิริมา อิทธิ์ประเสริฐ และกาญจนา บุญยัง. (๒๕๖๑). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
 ต าบลแกลงกะเฉด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง. วารสารการบริหารท้องถิ่น, ๑๑(๒), ๑๓๙-๑๕๔. 
 (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 และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวกาญจนา บุญยัง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางสาวกาญจนา บุญยัง (วิชา ๓๗๑๖๕๕ การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง) แล้วเห็นว่า 
นางสาวกาญจนา บุญยัง เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกาญจนา บุญยัง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นางสาวกาญจนา บุญยัง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวนิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๘๐๗-เทคโนโลยีการจัดการ 
   อนุสาขาวิชา ๑๘๐๗๐๒-การจัดการและโลจิสติกส์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๙๙๘ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ อนุสาขาวิชา  
การจัดการและโลจิสติกส์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ และศิรภัทร เทียนชุบ. (๒๕๖๐). การพัฒนาประสิทธิภาพงาน 
 การขนถ่ายวัสดุ กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถยนต์. ใน การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการ 
 จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ ๑๗ (หน้า ๕๑๘-๕๒๗). หาดใหญ่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
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เรื่องท่ี ๒ Ananpalasak, N., Wonginta, T., Luksanato, L. (2016). Solving the Intra-hospital  
 Transportation Timetabling Problem using a Genetic Algorithm. In Proceedings of  
 The 6th International Conference on Transportation and Logistics (pp. A63).  
 Taiwan: National Chiao Tung University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓ Ananpalasak, N. (2018). Reducing Operating Time by Increasing Efficiency of Yard  
 Truck Operation, In Proceedings of The 7th International Conference on  
 Transportation and Logistics (pp. P38). Dalian, China: Dalian Maritime University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวนิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ อนุสาขาวิชาการจัดการและโลจิสติกส์ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางสาวนิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ (วิชา ๙๒๐๓๐๒๕๙ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจสิติกส์) แล้วเห็นว่า 
นางสาวนิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่  
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ อนุสาขาวิชาการจัดการและโลจิสติกส์  
  ของ นางสาวนิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๒๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ แพทย์หญิงปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๕๑-ศัลยศาสตร์ทั่วไป 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๗๗๐ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์  ๒๕๕๔  แพทยสภา ประเทศไทย  
พ.บ. (แพทยศาสตร์)  ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Unprasert, P., Bumrungrachpukdee, P., Puttawibul, P. & Sangthong, R. (2018).  
 Risk Factor for Recurrence in Triple-Negative Breast Cancer. Burapha Journal of  
 Medicine, 5(2), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 กรกฎาคม–ธันวาคม 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  ๖๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ. (๒๕๖๑). รายงานผู้ป่วย: โรคไส้ติ่งอักเสบคู่. บูรพาเวชสาร, ๕(๒), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 กรกฎาคม–ธันวาคม 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  ๑๐๐ 



- ๕๒ - 

เรื่องท่ี ๒  Unprasert, P. (2016). A Polyester Containing Herbal Extract Dressing in Burn  
 Wound Healing Patient. Thai Journal of Burn and Wound healing, 9(1), 7-13. 
 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ 
 ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ แพทย์หญิง
ปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ (วิชา ๕๙๐๔๐๐ ศัลยศาสตร์ ๑) แล้วเห็นว่า แพทย์หญิงปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ  
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป 
  ของ แพทย์หญิงปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ซึ่งจะ  
  ตีพิมพ์หลัง วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กองบริการการศึกษาประสานงานไปยัง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์เดิมหรือไม่ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายแพทย์จักรพันธุ์  ศิริบริรักษ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๘๑-กุมารเวชศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
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  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายแพทย์จักรพันธุ์  ศิริบริรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๖๓๔ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ๒๕๕๕ แพทยสภา  ประเทศไทย  
พ.บ. (แพทยศาสตร์)  ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์ และทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์. (๒๕๕๙). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซีดและ 
 ภาวะชักจากไข้ในผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารกุมารเวชศาสตร์,  
 ๕๕(๓), ๑๘๗-๑๙๕. 
 (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 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์. (๒๕๕๘). ภาวะชักจากไข้ในเด็ก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๓(๔), ๑-๑๔. 
 (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 และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายแพทย์จักรพันธุ์  ศิริบริรักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายแพทย์จักร
พันธุ์  ศิริบริรักษ ์(วิชา ๖๕๒๒๐๔ เวชศาสตร์ทั่วไป) แล้วเห็นว่า นายแพทย์จักรพันธุ์  ศิริบริรักษ์ เป็นผู้มี
ความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายแพทย์จักรพันธุ์  ศิริบริรักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
  ของ นายแพทย์จักรพันธุ์  ศิริบริรักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ แพทย์หญิงจารุวรรณ กิตติวราวุฒิ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๖๘-เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงจารุวรรณ กิตติวราวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๖๕-๒๕๔๗ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมี
ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒๕๕๑ แพทยสภา  ประเทศไทย  
พ.บ. (แพทยศาสตร์)  ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  
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งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ และสุพรรณี อ านวยพรสถิต. (๒๕๕๗). ความน่าเชื่อถือของ  
 “ดัชนีวัดความบกพร่องความสามารถของคอ ฉบับภาษาไทย” ในการประเมินความพร่อง 
 ความสามารถของผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอระยะกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง. ศรีนครินทร์เวชสาร,  
 ๒๙(๕), ๔๖๙-๔๗๔. 
 (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  จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ. (๒๕๖๑). การลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อในผู้ใหญ่ที่เป็นโรค 
 หลอดเลือดสมอง. บูรพาเวชสาร, ๕(๒), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 กรกฎาคม–ธันวาคม 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  ๑๐๐ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงจารุวรรณ กิตติวราวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ แพทย์หญิงจารุ
วรรณ กิตติวราวุฒิ (วิชา ๖๘๐๒๑๕ สรีรวิทยาทางการแพทย์ ๑) แล้วเห็นว่า แพทย์หญิงจารุวรรณ กิตติว
ราวุฒิ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงจารุวรรณ กิตติวราวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
  ของ แพทย์หญิงจารุวรรณ กิตติวราวุฒิ โดยวธิีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๕๖ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ซึ่งจะ  
  ตีพิมพ์หลัง วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กองบริการการศึกษาประสานงานไปยัง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์เดิมหรือไม่ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ แพทย์หญิงรัชนีพร ชื่นสุวรรณ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๓๑-อายุรศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงรัชนีพร ชื่นสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๖๘-๒๕๔๙ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมี
ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ ๒๕๕๓  แพทยสภา  ประเทศไทย 
โรคระบบทางเดินอาหาร  
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  ๒๕๕๐  แพทยสภา  ประเทศไทย 
พ.บ. (แพทยศาสตร์)  ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Chueansuwan, R., Yongsiri, S. & Chaivanit, P. (2018). Vitamin D deficiency in  
 diabetic patients. Burapha Journal of Medicine, 5(2),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน  
 กรกฎาคม – ธันวาคม 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 
  



- ๕๗ - 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  รัชนีพร ชื่นสุวรรณ. (๒๕๖๑). วิตามินดีและเบาหวานชนิดที่ ๒. บูรพาเวชสาร, ๕(๒),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 กรกฎาคม – ธันวาคม 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  ๑๐๐ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงรัชนีพร ชื่นสุวรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ แพทย์หญิง
รัชนีพร ชื่นสุวรรณ (วิชา ๗๙๒๓๓๕ เภสชัวิทยาทางการแพทย์ ๒) แล้วเห็นว่า แพทย์หญิงรัชนีพร ชื่น
สุวรรณ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ แพทย์หญิงรัชนีพร ชื่นสุวรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
  ของ แพทย์หญิงรัชนีพร ชื่นสุวรรณ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ซึ่งจะ  
  ตีพิมพ์หลัง วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กองบริการการศึกษาประสานงานไปยัง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์เดิมหรือไม่ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๕๘ - 

  ๔.๑.๓๐ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายแพทย์ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๖๖-ออร์โธปิดิกส์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายแพทย์ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๗๒๐ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์  ๒๕๕๔  แพทยสภา  ประเทศไทย 
พ.บ. (แพทยศาสตร์)  ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล, อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ, วัลลภ ใจดี, อัจฉรา ปัญญามานะ และ 
 สินีนาฏ บุญเจริญ. (๒๕๖๑). แบบสอบถามคัดกรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยชนิด  SARC-F  
 มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุไทย.  
 บูรพาเวชสาร, ๕(๒), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 กรกฎาคม-ธันวาคม 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  ๖๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล. (๒๕๖๒). การรักษาโรครองช้ าในปัจจุบันมีการรักษาอย่างไรบ้าง.  
 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๔(๑), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. 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  ๑๐๐ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายแพทย์ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายแพทย์
ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล (วิชา ๖๕๒๒๐๔ เวชศาสตร์ทั่วไป) แล้วเห็นว่า นายแพทย์ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แตง่ตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายแพทย์ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 
  ของ นายแพทย์ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ซึ่งจะ  
  ตีพิมพ์หลัง วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กองบริการการศึกษาประสานงานไปยัง 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์เดิมหรือไม่ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวรุ่งนภา ค าอึง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๖๘๐๒-บริหารธุรกิจ 
   อนุสาขาวิชา ๖๘๐๒๑๒-การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวรุ่งนภา ค าอึง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๑๐๒ สังกัดส านักงานการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมีความประสงค์ 
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ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๘ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Architectural Heritage  ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
Management and Tourism)   
M.S. (International Studies)  ๒๕๕๔ Oklahoma State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Khamung, R. & Hsu, P. (2016). Analyses of Sustainable Agriculture Elements that  
 Support Agritourism and Conservation in Rural Chiangkhan, Thailand.  
 The International Journal of Environmental Sustainability. 12(2). 1-16. 
 (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  Khamung, R. (2018). Mature Coastal Destinations and Management Strategy for the  
 ASEAN Regional Integration of Sustainable Coastal Tourism. ASEAN Journal of  
 Management & Innovation, 5(1), 113-127.  
 (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 ๓ Khamung, R. & Hsu, P. (2017). Integration of Active Learning with Leadership Styles:  
 Teaching of Ethics and Laws Related to Tourism and Hospitality Industries.  
 Organizational Culture: An International Journal, 17(4), 1-19. 
 (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  ๙๕ 
  



- ๖๑ - 

เรื่องท่ี ๔ Khamung, R. (2016). The investigation of rural cultural heritage and implications  
 to agritourism strategies for conservation in rural Chiangkhan, Thailand. In A.  
 Galla (Ed.), Journal of Tourism and Leisure Studies (pp. 13-36). Champaign,  
 Illinois: Common Ground Research Networks. 
 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๕ Khamung, R. & Hsu, P. (2018). Bangsaen coastal tourism and management: A  
 field study of beach activities and their influences. In A. Galla (Ed.), Journal of  
 Tourism and Leisure Studies (pp. 23-39). Champaign, Illinois: Common Ground  
 Research Networks. 
 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๕ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวรุ่งนภา ค าอึง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางสาวรุ่งนภา ค าอึง (วิชา ๙๕๗๓๕๓๕๙ การจัดการท่องเที่ยวทางทะเลชายฝั่ง) แล้วเห็นว่า  
นางสาวรุ่งนภา ค าอึง เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวรุ่งนภา ค าอึง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 
  ของ นางสาวรุ่งนภา ค าอึง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ งานบริหารวิชาการ 
  ๔.๒.๑ การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการระบุสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยใน ข้อ ๔ ของประกาศกล่าว
ไว้ว่า “กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยไม่ระบุ
สาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญของ 
ผู้นั้นอย่างแท้จริง ให้สภาสภาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยไม่ถือเป็นการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุ
ที่ต้องก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ” และ ข้อ ๕ ของประกาศกล่าวไว้ว่า “กรณีท่ีผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา ให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้” ในการนี้  
มีผู้ประสงค์ที่จะเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว เพ่ิมเติม จ านวน ๑๐ ราย ดังนี้ 
 
ตารางสรุปการเทียบเคียงสาขาวิชาต าแหน่งทางวิชาการที่เคยก าหนดไปแล้ว 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

สาขาวิชาเดิม 
สาขาวิชา 
ตามบัญชีรายชื่อ 

หมายเหตุ 

๑ นายเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

8502-ออกแบบ
อุตสาหกรรมศิลป์ 

ก าลังขอ รศ. 

๒ นายจเร จรัสจรูญพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 0131-เคมีอินทรีย์ 
อนุสาขาวชิาเคมี
สังเคราะห์ 

ก าลังขอ รศ. 

๓ นางสาวการะเกด เทศศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 0131-เคมีอินทรีย์  

๔ นางธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 0165-วิทยาการพอ
ลิเมอร์ 

ข้าราชการฯ 

๕ นางสาวรุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 0131-เคมีอินทรีย์ 
อนุสาขาวชิาเคมี
สังเคราะห์ 

ข้าราชการฯ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

สาขาวิชาเดิม 
สาขาวิชา 
ตามบัญชีรายชื่อ 

หมายเหตุ 

๖ นายณัฐวิศษิฏ์  
ยะสารวรรณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 0134-เคมีเชิง
ฟิสิกส ์

 

๗ นางสาวอุทัยวรรณ  
ศิริอ่อน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 0131-เคมีอินทรีย์ 
อนุสาขาวชิาเคมี
สังเคราะห์ 

 

๘ นายสมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 0132-เคมีวิเคราะห์  

๙ นางสาวจอมใจ สุกใส ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 0133-เคมีอนินทรีย์ ข้าราชการฯ 

๑๐ นายขจัดภัย ทิพยผ่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เคมี 0133-เคมีอนินทรีย์  

 

ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา และสภามหาวิทยาลัย 
  พิจารณาอนุมัติ กรณีท่ีเป็นข้าราชการฯ ให้ด าเนินการส่งให้ สกอ. พิจารณาอนุมัติ 
 ๒. เนื่องจากขณะนี้เลยระยะเวลาที่ประกาศ ก.พ.อ. ก าหนดแล้ว จึงมอบกองบริการ 
  การศึกษาท าหนังสือสอบถามไปยังส่วนงานอีกครั้ง โดยให้ก าหนดวันให้แน่นอน 
  และแจ้งส่วนงานทราบว่าหากไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดจะส่งผลอย่างไร  
  และถ้าส่วนงานส่งรายชื่อเพ่ิมเติมให้ด าเนินส่งรายชื่อโดยไม่ต้องผ่านสภาวิชาการ 
 

  ๔.๒.๒ การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี และการประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย ศ.นพ.อุดม  คชินทร  รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมเพ่ือมอบนโยบายการผลิตครู ๔ ปี ให้กับคณบดีคณะคุรุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
โดยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สามารถรับนิสิตใหม่ได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น เพ่ือเป็น
การสนองต่อนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นจะต้องเร่งด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรผลิตครู ๕ ปี ทั้งหมด เข้าสู่หลักสูตรผลิตครู ๔ ปี เพื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทันกับก าหนดเวลาที่
จะสามารถใช้ได้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะศึกษาศาสตร์  
จึงเสนอขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู ๔ ปี  (หลักสูตรปรับปรุง) คู่ขนานไป
กับการจัดท า มคอ.๑ และเอกสารที่เก่ียวข้อง ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. ขอใช้ชื่อหลักสูตรในประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๘ หลักสูตร ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  (๒) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  (๓) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาฟิสิกส์  
  (๔) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาเคมี 
  (๕) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาชีววิทยา 
  (๖) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  (๗) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาพลศึกษา  
  (๘) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
  โดยหมายเหตุว่า  หลักสูตรครู ๔ ปี  ดังกล่าว  “อยู่ระหว่างด าเนินการ” 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งพิเศษ/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบประเด็นตามข้อที่ ๑ ส าหรับประเด็นข้อที่ ๒ เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ให้ความเห็นชอบในการขอใช้ชื่อหลักสูตรในประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทาลัยพิจารณาต่อไป 
   
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ การจัดโครงการเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
  

  ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการเทคนิคการเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
ระดับนานาชาติให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้สามารถเขียนผลงานและตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factors ระดับสูง 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
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 ๕.๒ อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
  มาตรา ๒๕ (๗)  
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา “มาตรา ๒๕ (๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับ
การแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย  
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษตอสภามหาวิทยาลัย” 
ซึ่งที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่สูงขึ้นสภาวิชาการยังไม่เคยพิจารณาตามประเด็นดังกล่าว จึงมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการไปหารือ
กับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือปรับแก้ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ มอบกองบริการการศึกษาด าเนินการต่อไป 
 
 ๕.๓ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ ส าหรับการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมขอเปลี่ยนเวลา 
 การประชุมวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จากเดิม เวลา ๐๙.๓๐ น. เปลี่ยนเป็น  
 เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

                      
 (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
       นักวชิาการศึกษา        ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

    ผู้จดรายงานการประชุม                       ผู้จดรายงานการประชุม 

   
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์) 

             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


