
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 

วันอังคารที ่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๖. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๕. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๖. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา  
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ผู้ลาประชุม 
 ๑. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒. ดร.ปิยะทิพย์  ประดุจพรม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๓. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๔. ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  จันทร์ข้างแรม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๖. ดร.พัชรวดี  พูลส าราญ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์พงช์ศนัญ  ชาญชัยชิณวรฒ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. ดร.ภาณุวัฒน์  ด่านกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๐. ดร.ศุภสิทธิ์  เลิศบัวสิน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๑. นายไพรินทร์  ทองภาพ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ คณะสหเวชศาสตร์ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิน ี เลิศประไพ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.สิริมา  ชินสาร คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  จุลศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๖. ดร.สมคิด  เพชรประเสริฐ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๗. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข   กองบริการการศึกษา 
 ๑๘. นายไพศาล  ริมชลา   กองบริการการศึกษา 
 ๑๙. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช   กองบริการการศึกษา 
 ๒๐. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร   กองบริการการศึกษา 
 ๒๑. นางปัทมา  วรรัตน์    กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 -ไม่มี- 
  



- ๓ - 

 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษท่ี ๒/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๑ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การปรับปีท่ีปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
  และการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

  ตามที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาวิชาการ 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ที่ประชุมมีมติ ให้ปรับปี
หน้าปกหลักสูตรให้สอดคล้องกับปีที่จะขอเปิดรับนิสิต ซึ่งจะขอเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ประชุมจึงให้คณะฯ ปรับหน้าปกหลักสูตรเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
หลังจากปรับแก้ตามมติแล้ว คณะฯ ได้เสนอหลักสูตรฯ ต่อสภาหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  
๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรฯ แล้ว 
  สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ก็ได้มีมติในท านองเดียวกัน โดยไดใ้ห้ข้อคิดเห็น เรื่อง ปีที่อนุมัติหลักสูตรในหน้าปกหลักสูตรกับปีที่เริ่มใช้
หลักสูตรต้องตรงกัน และมหาวิทยาลัยควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปรับตัวเลขปีหลักสูตรในหน้าปก
หลักสูตรกับปีที่เริ่มใช้ให้ตรงกัน โดยมตใินการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าปีหน้าปกหลักสูตร  
  กับปีที่เริ่มใช้หลักสูตรตรงกันหรือไม่ 
 ๒. หลักสูตรที่ปีไม่ตรงกันให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับแก้ 
  ต่อมากองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ส่งหนังสือท่ี ศธ ๖๒๐๐/ ๑๐๕๓๘  
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  
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ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมติที่ประชุมได้ให้สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาทบทวนปรับปีท่ีปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง จาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับปีที่สร้างรายวิชานั้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา  
 ๑. การปรับปีที่ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
  และการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒. แนวปฏิบัติในการระบุปีของหลักสูตร 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. การระบุปีของหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
  และการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ประชุมยืนยันตามมติเดิม  
  คือ ให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. แนวปฏิบัติในการระบุปีของหลักสูตร หน้าปกหลักสูตรกับปีที่จะเปิดรับนิสิตเข้าศึกษา 
  ต้องตรงกัน เช่น หากจะเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้าปกหลักสูตรต้องระบุ 
  เป็นหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๕๑-ฟิสิกส์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ข้าราชการฯ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เลขประจ ำต ำแหน่ง ๐๖๔๐ สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีกำรศึกษำ) ๒๕๕๕ มหำวิทยำลัยบูรพำ ประเทศไทย 
วท.ม. (ฟิสิกส์)   ๒๕๓๗ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ประเทศไทย 
กศ.บ. (ฟิสิกส์)   ๒๕๒๗ มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  ประเทศไทย 
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กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๙  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Teevasuthornsakul, C., Yuvanatheeme, V., Sriput, V. & Suwandecha, S. (2017).  
 Design Steps for Physics STEM Education Learning in Secondary School.  
 In Proceedings of Siam Physics Congress 2017 (SPC2017) (pp. 012118 (1-4)).  
 Rayong: IOP Publishing. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Teevasuthornsakul, C., Manosuttirit, A., Suwanno, C. & Sutsaguan, L. (2010).  
 Processes and instructions encouraging Thai students consistently pass the first  
 round of the national physics academics olympiads. AIP Conference  
 Proceedings, 1263, 44-47. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
เรื่องที่ ๓  ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล, ลัญจกร สัตย์สงวน, สิริสุดา บัวทองเกื้อ และรัฐดากร บ ารุงศาสตร์. (๒๕๖๐).  
 การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษาเรื่องการออกแบบและ 
 สร้างเรือ. ใน การประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่ ๖ (หน้า ๓๕๖- ๓๖๔). สงขลา:  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๔  Teevasuthornsakul, C., & Chaiyasit, S. (2018). A STEM Education Activity in Physics  
 on "Design And Making Khom Loy (Small Thai Traditional Hot-Air Balloons)". 
 International Journal of Modern Engineering Research (IJMER), 8(5), 10-13. 
 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นท่ีมีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ 
 บทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
 บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องท่ี ๕ ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล. (๒๕๖๐). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนฟิสิกส์พื้นฐาน 
 ระดับอุดมศึกษาโดยการศึกษาบทเรียน. ใน การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓  
 (หน้า ๘๘-๙๖). นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  



- ๖ - 

เรื่องท่ี ๖ ชนัญชิดา ปาณะวงศ์ และฉลองชัย ธีวสุทรสกุล. (๒๕๖๑). การหาแนวทางการปรับปรุง 
 การให้บริการห้องปฏิบัติการฟิสิกส์: กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ส าหรับบุคลากร 
 สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ (หน้า ๑๑๙-๑๒๘). สุรินทร์:  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
 

เรื่องท่ี ๗ ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และณมน ศรหิรัญ. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา. ใน การประชุมวิชาการ 
 และเผยแพร่ผลงานวิจัยคิดสรรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ (หน้า ๖๑๔-๖๒๘).  
 นครราชสีมา: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.). 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 

เรื่องท่ี ๘ Teevasuthornsakul, C. (2014). Fundamental Physic Instructional Model for  
 Undergraduate. KKU Science Journal, 40(Supplement), 295-300. 
 (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 ๙ วิชลัดดา อุ่นสะอาด และฉลองชัย ธีวสุทรสกุล. (๒๕๕๒). การพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์ 
 ตามทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี.  
 ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๔๗ (หน้า ๑-๘). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
 

ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล. (๒๕๖๐). ฟิสิกส์พื้นฐาน. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. (ส าเนาเย็บเล่ม) 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ 
 สาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ 
 มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
โดยวิธีปกต ิแล้ว เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคมม พ.ศ. ๒๕๖๑  
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารค าสอน ของ นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 
(วิชา ๒๗๓๑๔๒๕๙ ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน) แล้วเห็นว่า นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล เป็นผู้มีความช านาญ
พิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
  ของ นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตผลงานทางวิชาการที่ 
  เสนอมาเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผลงานที่เกี่ยวกับการสอนฟิสิกส์  
  ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาฟิสิกส์ที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวตวงทอง สรประเสริฐ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   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 นางสาวตวงทอง สรประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๙๐๓๑๓ สังกัดภำควิชำนิเทศศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๐ ปี ๗ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
นศ.ด. (นิเทศศำสตร์)  ๒๕๖๐  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ประเทศไทย 
นศ.ม. (กำรสื่อสำรมวลชน) ๒๕๕๐  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ประเทศไทย 
ว.บ. (สื่อสำรมวลชน)  ๒๕๔๔  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ตวงทอง สรประเสริฐ. (๒๕๖๐). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกภาพยนตร์เพื่อเข้าฉายใน 
 โรงภาพยนตร์ ในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาคหลักของประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0” 
 (หน้า ๒๘๙-๒๙๗). ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ตวงทอง สรประเสริฐ. (๒๕๖๑). กลยุทธ์ทางเลือกในการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ของผู้สร้าง 
 ภาพยนตร์รายย่อยในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๓๗(๒), ๑ – ๙. 
 (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 นางสาวตวงทอง สรประเสริฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นางสาวตวงทอง สรประเสริฐ (วิชา ๒๐๑๑๒๒๕๙ การรู้เท่าทันสื่อ) แล้วเห็นว่า นางสาวตวงทอง สรประเสริฐ 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวตวงทอง สรประเสริฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
  ของ นางสาวตวงทอง สรประเสริฐ โดยวธิีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายถนอมศักดิ์ บุญภักดี 
   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 นายถนอมศักดิ์ บุญภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๙๖๕-๒๕๕๕ สังกัดภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๓ ปี ๘ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
D.Sc. (Agricultural Science) ๒๕๕๐ Kyoto University,  Japan. 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) ๒๕๓๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
น.บ. (นิติศาสตร์)   ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ประเทศไทย 
วท.บ. (วาริชศาสตร์)  ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๘  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Rujirojkul, W., Boonphakdee, T., Muntanachitra, V. & Cheevaporn, V. (2008).  
 Reappraisal of Blood Lead Levels and Relation to Delta-Aminolevulinic Acid  
 Dehydratase, Zinc Protoporphyrin and Urinary ALA Level in Thai Normal Adults  
 and Lead Exposed Workers. EnvironmentAsia, 1(1), 1-6 
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 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  กษม รุ่งเจริญ, ชูตา บุญภักดี, ถนอมศักดิ์ บุญภักดี, ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา และ 
 คเชนทร เฉลิมวัฒน์. (๒๕๕๑). การบ่งชี้ Vibrio sp. แบคทีเรียย่อยเซลลูโลสที่อาศัยร่วม 
 ในหอยแครง (Tegillarca granosa) ด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA. ใน การประชุม 
 เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔. ชลบุรี: บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องที่ ๓  อมรชัย ออมทรัพย์ และถนอมศักดิ์ บุญภักดี. (๒๕๕๓). การเปลี่ยนแปลงไอโซโทปเสถียรของ 
 คาร์บอนในเนื้อเยื่อประการังและซูแซนเทลลี. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องที่ ๔  ศิริพรเพ็ญ อ่อนปานกุล และถนอมศักดิ์ บุญภักดี. (๒๕๕๕). องค์ประกอบทางเคมีและ 
 แหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในดินตะกอนจากอ่าวไทยตอนใน. ใน การประชุมวิชาการ 
 วิทยาศาสตร์ทางทะเล ๒๕๕๕ “การบูรณาการการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้สภาวะ 
 การเปลี่ยนแปลงของโลก” (หน้า ๔๐๔-๔๑๓). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องที่ ๕  ณัทธมน สุทธิโสม และถนอมศักดิ์  บุญภักดี. (๒๕๕๕). การเปลี่ยนแปลงงบสมดุลของ 
 สารอาหารในอ่าวไทยตอนใน. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ๒๕๕๕  
 “การบูรณาการการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก” 
 (หน้า ๔๑๕-๔๒๖). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องที่ ๖  Boonphakdee, T. & Sichan, P. (2013). Is mangrove source of organic matter for  
 cultured bivalves in an adjacent mudflat? A multiple stable isotope study.  
 In Proceedings of the 2nd EnvironmentAsia international conference on  
 “Human vulnerability and global environmental change”(pp. 56-63).  
 Chonburi: The Thai Society of Higher Education Institutes on the Environment  
 (TSHE). 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
 

เรื่องที่ ๗  Boonphakdee, T.(2017). Environmental Health Impact Assessment and Its  
 Defects in Thailand. In Proceedings of the 4th EnvironmentAsia International  
 Conference “Practical Global Policy and Environmental Dynamics” (pp. 636-650).  
 Bangkok: The Thai Society of Higher Education Institutes on the Environment  
 (TSHE). 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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เรื่องที่ ๘  Sangmanee, P., Boonphakdee, T. & Boonkhwang, N. (2017). An application of  
 Geographic Information Systems for Wastewater Management Based on Land  
 Use Characteristic in Chonburi Province. In Proceedings of the 4th  
 EnvironmentAsia International Conference “Practical Global Policy and  
 Environmental Dynamics” (pp. 626-635). Bangkok: The Thai Society of Higher  
 Education Institutes on the Environment (TSHE). 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายถนอมศักดิ์ บุญภักดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายถนอมศักดิ์ 
บุญภักด ี(วิชา ๓๐๙๔๖๒ ชลธีวิทยา) แล้วเห็นว่า นายถนอมศักดิ์ บุญภักดี เป็นผู้มีความช านาญในการสอน 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายถนอมศักดิ์ บุญภักดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  ของ นายถนอมศักดิ์ บุญภักดี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตผลงานทางวิชาการ 

เรื่องท่ี ๒ และเรื่องที่ ๓ ไม่ระบุเลขหน้า ให้ระบุเลขหน้าด้วย และให้ตรวจสอบล าดับ
ชื่อในแบบแบ่งสัดส่วนผลงานให้ตรงกับชื่อในบทความวิจัย และกรณีเป็นผู้วิจัยล าดับ
ที่ ๓ แต่มีสัดส่วนผลงานมากที่สุด อาจจะมีผลต่อจริยธรรมการวิจัย 

 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๒ - 

  ๔.๑.๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายอธิวุธ งามนิสัย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๘๑๐๑-ทัศนศิลป์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายอธิวุธ งามนิสัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ ำต ำแหน่ง ๙๐๑๘๓ สังกัดส ำนักงำนจัดกำรศึกษำ คณะศิลปกรรมศำสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๑๐ เดือน  
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศ.ม. (ศิลปไทย)   ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
ศ.บ. (ศิลปไทย)   ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง รูปลักษณ์และเนื้อกาย (The Reality of Appearances) 
 การเผยแพร่ระดับชาติ 
 ๑. นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ๒๕๕๘ สร้างสรรค์ + ชุมชน = เอกภาพ  
  (Creativity + Community = Unity) จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  
  ถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวันที่  ๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 ๒. นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ๒๕๕๖ เชื่อมโยง : แผ่ขยาย (Connect : Expand+)  
  จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๘  
  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 การเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 1. Spirit of Asian Artist Exhibition, Gaon Gallery (Korea), Exhibition Time: 3 - 14  
  September 2014. 
 2. The 12th Sino – Thai Great Oriental Art Exhibition Art Collection, Dali N Hotel  
  (Dali China), Exhibition Time: 3 – 6 December 2013. 
 3. Exhibition of Daejeon International Arts Exchange Association 2013, Exhibition  
  Time: 16 – 22 May 2013. 
 4. Exhibition of Daejeon International Arts Exchange Association 2012, Exhibition  
  Time: 17 – 23 May 2012.  
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  (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้อง 
  กับสาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่พฤศจิกายน  
  พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)  
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๔ อธิวุธ  งามนิสัย. (๒๕๖๑). การประยุกต์ศิลปะพ้ืนบ้านสู่ผลงานทัศนศิลป์ซึ่งส่งอิทธิพลต่อ 
 การสร้างสรรค์ของนักศึกษาศิลปะในประเทศไทย. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 สจล., ๒๖(๑), ๓๐๔-๓๒๑. 
 (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 นายอธิวุธ งามนิสัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ไดป้ระเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายอธิวุธ  
งามนิสัย (วิชา ๖๐๒๑๒๓๕๙ วาดเส้น ๑) แล้วเห็นว่า นายอธิวุธ งามนิสัย เป็นผู้มีความช านาญในการสอน 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายอธิวุธ งามนิสัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  
  ของ นายอธิวุธ งามนิสัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายนัตพล ถ้ ามณี 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๘๑๐๑-ทัศนศิลป์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายนัตพล ถ้ ามณี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ ำต ำแหน่ง ๙๐๒๗๘ สังกัดส ำนักงำนจัดกำรศึกษำ คณะศิลปกรรมศำสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๔ เดือน  
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศป.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยรังสิต  ประเทศไทย 
ศป.บ. (นิเทศศิลป์)  ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง : สื่อแอนิเมชัน ๓ มิติ เรื่อง Glass Shrimp เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรม 
 ทางการเกษตรไทย.ผลงานประเภท : สื่อแอนิเมชัน ๓ มิต ิ
 การเผยแพร่ระดับชาติ 
 ๑. การเผยแพร่โดยการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์แห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 
  เมื่อวันที่ ๗-๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. เผยแพร่โดยการมอบเอกสารรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สถาบัน 
  ระดับมหาวิทยาลัยกับส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
  (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ 
  สาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่กันยายน  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องที่ ๒ ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง : ภาพสื่อความหมายในมุมมองเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) KAMA13. 
 ผลงานประเภท : ดิจิทัลเพ้นท์ 
 การเผยแพร่ระดับชาติ 
 ๑. การเผยแพร่โดยการจัดแสดงผลงาน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
  เมื่อวันที่ ๑๙-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. เผยแพร่โดยการมอบเอกสารรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สถาบัน 
  ระดับมหาวิทยาลัยกับส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 



- ๑๕ - 

 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายนัตพล ถ้ ามณี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายนัตพล ถ้ ามณ ี
(วิชา ๖๐๗๓๖๒๕๙ การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติ) แล้วเห็นว่า นายนัตพล ถ้ ามณี เป็น
ผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายนัตพล ถ้ ามณี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
  ของ นายนัตพล ถ้ ามณี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวภูวษา เรืองชีวิน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๘๕๐๕-ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวภูวษา เรืองชีวิน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง



- ๑๖ - 

อาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๙๐๙๔๓ สังกัดส ำนักงำนจัดกำรศึกษำ คณะศิลปกรรมศำสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๑๑ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด (ไทยศึกษา)   ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ศป.ม. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย   
บธ.บ. (การโฆษณา)  ๒๕๓๔  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ภูวษา เรืองชีวิน. (๒๕๖๑). สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถิ่น : ภาพสะท้อนภูมิวัฒนธรรม และ 
 วิถีชุมชน ลุ่มน้ าบางปลาสร้อย. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๒๐(ฉบับพิเศษ), ๔๘-๖๐. 
 (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 ภูวษา เรืองชีวิน. (๒๕๖๑). ลักษณะลาว: เอกลักษณ์ร่วมที่ปรากฎในงานศิลปกรรมไทย-ลาว  
 ในภาคตะวันออกตอนบน. Veridian E-Journal, Silpakorn University. ๑๑(๒),  
 ๒๔๙๗-๒๕๑๒. 
 (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 นางสาวภูวษา เรืองชีวิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นางสาวภูวษา 
เรืองชีวิน (วิชา ๖๐๒๑๑๑๕๙ ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก) แล้วเห็นว่า นางสาวภูวษา เรืองชีวิน เป็นผู้มี
ความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๑๗ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวภูวษา เรืองชีวิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ 
  ของ นางสาวภูวษา เรืองชีวิน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ 
  มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือไม่ โดยมอบให้กองบริการการศึกษาประสานงานสอบถาม 
  ข้อมูลไปยังกองบรรณาธิการ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายโกวิทย์ ทะลิ 
   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 นายโกวิทย์ ทะลิ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ ำต ำแหน่ง ๑๒๓๑-๒๕๕๙ สังกัดส ำนักงำนจัดกำรศึกษำ คณะศิลปกรรมศำสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
ค.บ. (ศิลปศึกษา)   ๒๕๔๖ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๑๘ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง: มุมมองที่แตกต่าง งานออกแบบมีเดียสามมิติเสมือนจริง 
 ผลงานประเภท: งานออกแบบมีเดีย (Augmented reality design) 
 การเผยแพร่ระดับชาติ 
 ๑. เผยแพร่โดยการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ และจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปะและ 
  วัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวันที่  
  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 ๒. ตีพิมพ์ลงวารสารศิลปกรรมบูรพา อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๒: โกวิทย์ ทะลิ. (๒๕๕๖).  
  มุมมองที่แตกต่าง งานออกแบบมีเดียสามมิติเสมือนจริง. วารสารศิลปกรรมบูรพา,  
  ๑๕(๒), ๒๖-๓๙. 
 ๓. เผยแพร่โดยการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ และจัดแสดงผลงาน  
  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ วันที่ ๖-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 ๔. เผยแพร่โดยการมอบเอกสารรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้ 
  สถาบันระดับมหาวิทยาลัยกับส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
  (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับ 
  สาขาวิชานั้น เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ โกวิทย์ ทะลิ. (๒๕๖๑). แนวทางการส่งเสริมตนเองและการน าเสนอผลงานของนักออกแบบ 
 ในบริบทสังคมดิจิทัล.วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๒๑(๑),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ และตีพิมพ์เดือน 
 พฤศจิกายน 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 นายโกวิทย์ ทะลิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ออกแบบพาณิชยศิลป์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายโกวิทย์  
ทะลิ (วิชา ๖๐๗๓๕๓๕๙ การเขียนภาพประกอบ) แล้วเห็นว่า นายโกวิทย์ ทะลิ เป็นผู้มีความช านาญใน
การสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  



- ๑๙ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายโกวิทย์ ทะลิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ 
  ของ นายโกวิทย์ ทะลิ 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 
 
  ๔.๑.๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวศุภรา อรุณศรีมรกต 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๘๕๐๑-ประยุกต์ศิลป์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวศุภรา อรุณศรีมรกต พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๙๐๘๗๘ สังกัดส ำนักงำนจัดกำรศึกษำ คณะศิลปกรรมศำสตร์  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 เคยปฏิบัติงานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
M.A. (Exhibition Design) ๒๕๔๙ Fashion Institute of Technology, USA. 
B.F.A. (Product Design) ๒๕๔๘ The Savannah College of Art and Design, USA. 
  



- ๒๐ - 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมุมมองและรูปแบบงานศิลปะจาก ๒ มิติ เป็น ๓ มิติ  
 ผลงานประเภท: ประยุกต์ศิลป์ 
 การเผยแพร่ระดับชาติ 
 ๑. ศุภรา อรุณศรีมรกต. (๒๕๖๑). Umbrella. ชลบุร:ี นิทรรศการระดับนานาชาติ 2018  
  International Art & Design Invitation Exhibition - Thailand Burapha University  
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. สูจิบัตร. 
 ๒. ศุภรา อรุณศรีมรกต. (๒๕๖๑). เอกสารวิชาการประกอบผลงานสร้างสรรค์เรื่อง  
  การเปลี่ยนแปลงมุมมองและรูปแบบงานศิลปะจาก ๒ มิติ เป็น ๓ มิต.ิ ชลบุร:ี  
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ศุภรา อรุณศรีมรกต. (๒๕๖๑). การรับรู้ผ่านทัศนธาตุ: มุมมองใหม่จากงานออกแบบ 
 สู่งานศิลปะ. Veridian E-Journal, Silpakorn University, ๑๑(๑), ๒๒๙๒-๒๓๐๓.  
 (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 นางสาวศุภรา อรุณศรีมรกต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นางสาวศุภรา 
อรุณศรีมรกต (วิชา ๖๐๖๒๕๑๕๙ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๑) แล้วเห็นว่า นางสาวศภุรา อรุณศรีมรกต 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวศุภรา อรุณศรีมรกต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  



- ๒๑ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ 
  ของ นางสาวศุภรา อรุณศรีมรกต โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวเสาวรส ศรีสุข 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๐๔-คณิตศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเสาวรส ศรีสุข ข้าราชการฯ ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ ำ
ต ำแหน่ง ๐๖๓๔ สังกัดภำควิชำคณิตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๒ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  ๒๕๓๘  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ เสาวรส ศรีสุข. (๒๕๖๐). สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. (ส าเนาเย็บเล่ม) 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ 
 มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวเสาวรส ศรีสุข ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
โดยวิธีปกต ิแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นางสาวเสาวรส ศรีสุข (วิชา ๓๐๒๒๘๑ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ) แล้วเห็นว่า นางสาวเสาวรส ศรีสุข  
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเสาวรส ศรีสุข ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  ของ นางสาวเสาวรส ศรีสุข โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยให้เพิ่มจ านวนเลขหน้าของต ารา 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๐ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายสกฤติ  อิสริยานนท์ 
   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 นายสกฤติ  อิสริยานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๓๔๐-๒๕๔๙ สังกัดภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ ซ่ึงมี



- ๒๓ - 

ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๕ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
รป.ด. (รัฐประศำสนศำสตร์)  ๒๕๕๔ มหำวิทยำลัยเกริก  ประเทศไทย 
ร.ม. (เศรษฐศำสตร์กำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำร) ๒๕๔๙ มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประเทศไทย 
ศ.บ. (กำรค้ำระหว่ำงประเทศ)  ๒๕๔๔ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  สกฤติ อิสริยานนท์, ชัยณรงค์ เครือนวน และเมทินา อิสริยานนท์. (๒๕๖๑).  
 ความเป็นประชาธิปไตยในชุมชนชนบทของไทย: ศึกษาชุมชนในแถบลุ่มแม่น้ าบางปะกง.  
 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา, ๖(๑), ๑๖ - ๓๙. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

บทความทางวิชาการ จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สกฤติ  อิสริยานนท์. (๒๕๖๐). การแลกเปลี่ยนชุมชนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  
 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๙(พิเศษ), ๒๖๓ – ๒๙๔. 
 (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 ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์ และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๖๐). ข้อสังเกตบางประการ

ต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙. วารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๑๐(๑๙), ๘๙ – ๑๐๕. 

 (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  ๕๐   
  



- ๒๔ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายสกฤติ  อิสริยานนท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นายสกฤติ  อิสริยานนท์ (วิชา ๖๗๒๓๓๓๕๙ เศรษฐศาสตร์การเมืองกับทางเลือกในการพัฒนา) แล้วเห็นว่า 
นายสกฤติ  อิสริยานนท์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายสกฤติ  อิสริยานนท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
  ของ นายสกฤติ  อิสริยานนท์ 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 
 
  ๔.๑.๑๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายจักรชัย  สื่อประเสริฐสิทธิ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๑๐๒-รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายจักรชัย  สื่อประเสริฐสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๙๗๐๕ สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ร.ด. (รัฐศำสตร์)   ๒๕๕๘  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ประเทศไทย 
Masters in ASEAN Studies ๒๕๕๕  University of Malaya,  Malaysia 
ศศ.ม. (วิจัยประชำกรและสังคม) ๒๕๔๗  มหำวิทยำลัยมหิดล  ประเทศไทย 
วท.บ. (เศรษฐศำสตร์)  ๒๕๔๐  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ภาวินี พลายน้อย และจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์. (๒๕๖๑). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการ 
 ท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก. วารสารวิชาการ 
 ศิลปศาสตร์ประยุกต์, ๑๑(๑),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 มกราคม-มิถุนายน 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  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  อัญมณี ฟูแก้ว และจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์. (๒๕๖๑). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
 การใช้ยาเสพติดหลังการบ าบัดของผู้ผ่านการบ าบัดในระบบสมัครใจของค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน:  
 กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก. วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, ๗(๒),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือนกรกฎาคม- 
 ธันวาคม 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  ๕๐ 
 

บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์. (๒๕๖๐). บททบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ:  
 ความหมาย วิวัฒนาการ และรากฐานเชิงทฤษฎี. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย,  
 ๙(๑),  ๓๗๑-๔๐๕. 
 (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 นายจักรชัย  สื่อประเสริฐสิทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นายจักรชัย  สื่อประเสริฐสิทธิ์ (วิชา ๓๗๑๖๕๓ การเมืองและระบบราชการไทย) แล้วเห็นว่า  
นายจักรชัย  สื่อประเสริฐสิทธิ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่  
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายจักรชัย  สื่อประเสริฐสิทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  ของ นายจักรชัย  สื่อประเสริฐสิทธิ์ โดยวธิีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยเรื่องที่ ๑ จะตีพิมพ์ในเดือน 
  มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งน่าจะตีพิมพ์แล้ว 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๑๐๒-รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๙๑๒๓ สังกัดส ำนักงำนจัดกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ ซ่ึงมี



- ๒๗ - 

ความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ 
๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๗ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน) ๒๕๕๘ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ประเทศไทย 
International Masters in ASEAN Studies ๒๕๕๑ University of Malaya,  Malaysia 
ศศ.ม. (วิจัยประชำกรและสังคม) ๒๕๔๖ มหำวิทยำลัยมหิดล  ประเทศไทย 
ศศ.บ. (สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ) ๒๕๔๓ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วิลัยวรรณ รุจิตร และเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ.  (๒๕๖๑).  การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวแปร 
 ส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์. 
 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, ๗(๒),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  ฑิตยารักษ์ อธิษฐ์กีรติยา และเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ. (๒๕๖๑). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะ 
 ภาวะผู้น าเพ่ือขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร: กรณีศึกษาผู้บริหารงานธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด.   
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ๑๒(๓), ๔๐-๕๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ.  (๒๕๕๘).  PSPP: โปรแกรมทางเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือการวิจัย. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ๕(๒), ๑๑๘-๑๒๕. 
 (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   
 ผ่านการประเมินในระดับดี มติสภามหาวิทยาบูรพา ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ 
 เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นางสาวเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ (วิชา ๓๕๕๕๐๒ สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐศาสนศาสตร์) แล้วเห็นว่า 
นางสาวเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่  
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  ของ นางสาวเทียนแก้ว  เลี่ยมสุวรรณ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๘๔-การศึกษาพิเศษ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๓๓๐-๒๕๔๘ สังกัดภำควิชำวิจัยและจิตวิทยำประยุกต์ คณะ
ศึกษำศำสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๗ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ด. (กำรศึกษำพิเศษ) ๒๕๕๑ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
กศ.ม. (กำรศึกษำพิเศษ) ๒๕๔๒ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
ค.บ. (กำรประถมศึกษำ) ๒๕๓๕ วิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์. (๒๕๕๖). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา:  
 กรณีศึกษารายวิชาการศึกษาพิเศษ. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, ๒(๑), ๗๗-๘๕. 
 (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 ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์. (๒๕๖๑). การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ RtI: เครื่องมือส าคัญ 
 ในการช่วยเหลือนักเรียนทุกคนในศตวรรษที่ ๒๑. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ๑๔(๒),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๙ 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   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว  
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นางสาวศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ (วิชา ๔๐๐๓๐๓ การศึกษาพิเศษ) แล้วเห็นว่า นางสาวศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
  ของ นางสาวศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายลือชัย วงษ์ทอง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๖๑๐๒-รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายลือชัย วงษ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๙๕๘๕ สังกัดส ำนักงำนจัดกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๗ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (รัฐประศำสนศำสตร์) ๒๕๕๕ มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประเทศไทย 
พบ.ม. (กำรวิเครำะห์และวำงแผนทำงพัฒนำสังคม) ๒๕๓๙ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  ประเทศไทย 
กศ.บ. (พลศึกษำ) ๒๕๔๐ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ลือชัย วงษ์ทอง. (๒๕๕๕). การน านโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าไปปฏิบัติ ในพื้นที่อ าเภอ 
 แม่สอด จังหวัดตาก. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ๕(๒), ๔๐-๔๙.  
 (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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เรื่องท่ี ๒ ลือชัย วงษ์ทอง และกฤษฎา นันทเพ็ชร. (๒๕๖๑). อาชญากรรมข้ามชาติกับผลกระทบ 
 ทางเศรษฐกิจ และสังคมในเขตเมืองพัทยา. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ๑๑(๑), ๗๑-๘๐. 
 (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 จรยิธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายลือชัย วงษ์ทอง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นายลือชัย วงษ์ทอง 
(วิชา ๓๕๕๕๐๓ ระเบียบวิธวีจิัยทางรัฐศาสนศาสตร์) แล้วเห็นว่า นายลือชัย วงษ์ทอง เป็นผู้มีความช านาญ
ในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายลือชัย วงษ์ทอง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  ของ นายลือชัย วงษ์ทอง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๑๐๑-วิศวกรรมเคมี 
 

  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 นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๒๖๔-๒๕๔๗ สังกัดภำควิชำวิศวกรรมเคมี  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Applied Chemistry) ๒๕๔๗ The University of Tokyo,  Japan. 
วท.ม. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) ๒๕๔๑ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมีเทคนิค)  ๒๕๓๙ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Ngaotrakanwiwat, P & Meeyoo, V. (2012). TiO2-V2O5 nanocomposites as  
 alternative energy storage substances for photocatalysts. Journal of  
 Nanoscience and Nanotechnology, 12(1), 828-833.  
 (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  ๘๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Piewnuan, C., Wootthikanokkhan, J., Ngaotrakanwiwat, P., Meeyoo, V. &  
 Chiarakorn, S. (2014). Preparation of TiO2/(TiO2-V2O5)/polypyrrole  
 nanocomposites and a study on catalytic activities of the hybrid materials under  
 UV/Visible light and in the dark. Superlattices and Microstructures, 75, 105-117.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
 

เรื่องท่ี ๓  Buama, S., Junsukhon, A., Ngaotrakanwiwat, P. & Rangsunvigit, P. (2017). 
 Validation of energy storage of TiO2-NiO/TiO2 film by electrochemical process  
 and photocatalytic activity. Chemical Engineering Journal, 309, 866-872.  
 (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  ๓๐ 
 

หมายเหตุ:   งานวิจัยเรื่องที่ ๒ และเรื่องที่ ๓ เป็นชุดโครงการวิจัยเดียวกันที่ศึกษาเก่ียวกับ TiO2  
ผลงานวิจัยรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ (วิชา ๕๐๒๓๓๑๕๙ การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรมเคมี)  
แล้วเห็นว่า นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑแ์ล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
  ของ นางสาวไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวสิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร์  
   อนุสาขาวิชา ๖๕๐๑๐๗-หลักสูตรและการสอน 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๖๙๕-๒๕๕๒ สังกัดภำควิชำกำรจัดกำรเรียนรู้ คณะศึกษำศำสตร์  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๖ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน) ๒๕๕๔ มหำวิทยำลัยบูรพำ  ประเทศไทย 
ค.อ.ม. (หลักสูตรและกำรสอนอำชีวศึกษำ) ๒๕๔๕ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร 
  ลำดกระบัง  ประเทศไทย 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ๒๕๔๑ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล  
  วิทยำเขตพระนครเหนือ  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  สิราวรรณ  จรัสรววีัฒน,์ ชนาสร  นิ่มนวล, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต, สุทธาภา โชติประดิษฐ์,  
 รัฐพร ปานมณี, ศศิชญา แก่นสาร, ศศิชญา แก่นสาร และกัลยาณี อินต๊ะสิน. (๒๕๕๘).  
 การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์, 
 ๒๖(๓), ๒๔๓-๒๕๕.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  จีรศักดิ์ ใจดี, สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ และวิมลรัตน์ จตุรานนท์. (๒๕๖๑). ผลสัมฤทธิ์ทาง 
 การเรียนและความเป็นพลเมืองต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนตามแนวการจัดการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม.  
 วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๐(๑), ๒๕-๓๗. 
 (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 ๓  กรองกาญจน์  วิลัยศร, สิราวรรณ  จรัสรวีวัฒน์ และ วิมลรตัน์  จตุรานนท์. (๒๕๕๙). ผลการ 
 จัดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักร ๗ ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง อาหารและ 
 การด ารงชีวิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์. Veridian  
 E-Journal, Silpakorn University, ๙(๒), ๔๐๗-๔๒๓. 
 (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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บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  สิราวรรณ  จรัสรววีัฒน์. (๒๕๖๐). การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในยุคประเทศไทย ๔.๐  
 ตามแนวคิด STEM, STEAM และ STREAM. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม,  
 ๑๓(๑), ๑๙-๓๐. 
 (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 นางสาวสิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว 
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นางสาวสิราวร
รณ จรัสรวีวัฒน์ (วิชา ๔๐๐๒๐๖ การพัฒนาหลักสูตร) แล้วเห็นว่า นางสาวสิราวรรณ จรสัรวีวัฒน์ เป็นผู้มี
ความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
  อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  ของ นางสาวสิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๑๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวธินิกานต์ สังข์สุวรรณ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๙๑๕๑-การท่องเที่ยวและการโรงแรม  
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวธินิกานต์ สังข์สุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๓๗๔-๒๕๔๙ สังกัดส ำนักงำนจัดกำรศึกษำ คณะกำรจัดกำรและ 
กำรท่องเที่ยว ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Architectural Heritage) ๒๕๕๖ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ประเทศไทย 
 Management and Tourism) 
บธ.ม. (กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว) ๒๕๔๙ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
บธ.บ. (กำรจัดกำรกำรโรงแรม ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
 และกำรท่องเที่ยว) 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Sungsuwan, T. (2018). Creative tourism in Koh Samed: The answer for  
 sustainable toursm?. Nida Case Research Journal, 10(2), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 กรกฎาคม-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 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ. (๒๕๖๑). กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกาะเสม็ด.  
 วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ๑๒(ฉบับพิเศษ), ๓๕๖-๓๖๗. 
 (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 



- ๓๗ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่  
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นางสาวธินิกานต์ สังข์สุวรรณ (วิชา ๖๖๑๒๔๑๕๙ การด าเนินงานและการจัดการการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม) แล้วเห็นว่า นางสาวธินิกานต์ สังข์สุวรรณ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  ของ นางสาวธินิกานต์ สังข์สุวรรณ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ 
  มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือไม่ โดยมอบให้กองบริการการศึกษาประสานงานสอบถาม 
  ข้อมูลไปยังกองบรรณาธิการ และผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ซึ่งจะ  
  ตีพิมพ์หลัง วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กองบริการการศึกษาประสานงาน 
  ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 
  เดิมหรือไม่ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวพลอยชนก  ปทุมานนท์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๕๐๒-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 

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



- ๓๘ - 

 กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวพลอยชนก  ปทุมานนท ์พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง  ๔๐๒-๒๕๕๐  สังกัดภาคส านักงานจัดการศึกษา คณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศ ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๓ เดือน  
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม. (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม) ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเทศไทย 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ พลอยชนก ปทุมานนท์, รัชนี จันทะหา, ปาณฐภรณ์ บุญขวาง และมยุรี บุญส่ง. (๒๕๕๗).  
 ธาตุเจ้าเรือนและประเทศสมุฏฐานกับสภาวะสุขภาพของประชาชนพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
 จังหวัดตราด. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๓๓(๕),๙๒-๑๐๒. 
 (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 รัตนพร วงศ์ค า และพลอยชนก ปทุมานนท์. (๒๕๕๒). ผลของการนวดราชส านักต่ออาการ 
 ปวดศีรษะชนิดกล้ามเนื้อตึงตัว. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ๓๐(๓), ๒๖๙-๒๗๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวพลอยชนก  ปทุมานนท ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นางสาวพลอยชนก ปทุมานนท์ (วิชา ๖๕๑๑๐๕๙ บทน าการแพทย์แผนไทยประยุกต์) แล้วเห็นว่า  
นางสาวพลอยชนก ปทุมานนท์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่  
๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๓๙ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวพลอยชนก ปทุมานนท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
  ของ นางสาวพลอยชนก ปทุมานนท์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายปรัชญา  แก้วแก่น 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๐๔-ประสาทวิทยาศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายปรัชญา แก้วแก่น พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๘๐-๒๕๕๖ สังกัดส านักงานการศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๖ เดือน  
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยรังสิต  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  



- ๔๐ - 

งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Kaewkaen, P. (2018). Anti-apoptotic effect of Diplazium esculentum extract in  
 hippocampus rat after injection of 6-hydroxydopamine neurotoxin.  
 In Proceedings of The International Conference of Pharmaceutical Sciences and  
 Medicines 2018 (ICPAM 2018) (pp.14-18). Chon buri: Faculty of Pharmaceutical  
 Sciences, Burapha University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องที่ ๒ Kaewkaen P. (2018). Effect of Thai-Eastern Indigenous Curcuma longa L. Extract  
 on Brian-derived Neurotrophic Factor and Oxidative Stress Makers in Cerebral  
 Ischemia Rat. RMUTTO Research Journal, 12(1), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ในเดือน 
 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 (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   
 

เรื่องท่ี ๓ ปรัชญา แก้วแก่น. (๒๕๖๑). ผลของการสกัดมะละกอต่อการปกป้องการตายของเซลล์ประสาท 
 ที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดในสัตว์ทดลอง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (หน้า ๑๔๐-๑๕๒).  
 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

บทความทางวิชาการ จ านวน ๑ เรื่อง 
เรื่องท่ี ๑ ปรัชญา  แก้วแก่น. (๒๕๕๕). กระบวนการความสนใจและการประยุกต์ส าหรับการวิจัย 
 ทางวิทยาการปัญญา. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, ๑๐(๑), ๑-๑๐. 
 (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 และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายปรัชญา แก้วแก่น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นายปรัชญา  แก้วแก่น (วิชา ๖๙๕๕๑๓ จิตวิทยาระบบประสาท) แล้วเห็นว่า นายปรัชญา แก้วแก่น  
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๔๑ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายปรัชญา แก้วแก่น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 
  ของ นายปรัชญา แก้วแก่น 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 
 
 ๔.๑.๒๐ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายคุณาวุฒิ วรรณจักร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวชิา ๓๙๐๓-กายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายคุณาวุฒิ วรรณจักร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๐๙๖๓  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ซ่ึงมีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๓ เดือน  
   

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.ม. (กายภาพบ าบัด) ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยรังสิต  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๔๒ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Vannajak, K. & Vannajak, P.T. (2018). Immediate and short-term effects of  
 thoracic manipution with neck muscles stretching compared with neck muscles  
 stretching on alteration of pain and range of motion in mechanical neck pain.  
 Journal of Associated Medical Sciences, 51(2), 109-114. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

เรื่องท่ี ๒ อาหะมะ ดะเซ็ง, จิรภัทร์ รักเราวี, จุฑามาศ จิตเจือจุน, พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร และ 
 คุณาวุฒิ วรรณจักร. (๒๕๖๑). การเปรียบเทียบผลระยะสั้นของเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียง 
 เพ่ือรักษาเทียบกับเครื่องผลิตแสงเลเซอร์ก าลังต่ าต่อระดับอาการปวดและช่วงการเคลื่อนไหว 
 ของข้อเท้าในโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ:การศึกษาน าร่อง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๖(๒), ๔๐-๔๘ 
 (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  ๖๐   
บทความทางวิชาการ จ านวน ๑ เรื่อง 
เรื่องท่ี ๑ คุณาวุฒิ  วรรณจักร. (๒๕๕๙).กายภาพบ าบัดในโรคหนังแข็ง. ศรีนครินทร์เวชสาร, ๓๑(๖),  
 ๔๒๘-๔๔๑. 
 (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   
 ผ่านการประเมินในระดับดี มติสภามหาวิทยาบูรพา ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ 
 เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายคุณาวุฒิ วรรณจักร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นายคุณาวุฒิ วรรณจักร (วิชา ๖๘๓๒๒๑๖๐ ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์) แล้วเห็นว่า  
นายคุณาวุฒิ วรรณจักร เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๔๓ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายคุณาวุฒิ วรรณจักร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ 
  ของ นายคุณาวุฒิ วรรณจักร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๑๐๒-รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุปราณี  ธรรมพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๖๘๐ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๑ เดือน  
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
International Master In ASEAN Studies ๒๕๕๒ University of Malaya, Malaysia   
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๔๔ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สุปราณี  ธรรมพิทักษ์. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์นโยบายความม่ันคงที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖. วารสารรัฏฐาภิรักษ์, ๖๐(๑), ๔๕-๕๘. 
 (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   
 

บทความทางวิชาการ จ านวน ๑ เรื่อง 
เรื่องท่ี ๑ สุปราณี  ธรรมพิทักษ์. (๒๕๖๑). มุมมองเชิงทฤษฎีของการน านโยบายไปปฏิบัติ.  
 วารสารรมยสาร, ๑๖(๒), ๕๐๑-๕๓๘. 
 (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 และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ นางสาวสุ
ปราณี ธรรมพิทักษ์ (วิชา ๓๖๐๕๑๗๖๐ นโยบายสาธารณะ) แล้วเห็นว่า นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์ เป็น
ผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ของ นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  



- ๔๕ - 

  ๔.๑.๒๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายอาจณรงค์  มโนสุทธิฤทธิ์ 
   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 นายอาจณรงค์  มโนสุทธิฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๖๙๔-๒๕๕๒ สังกัดภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๕ เดือน  
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)   ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการ ๒๕๔๖  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
         อาชีวะและเทคนิคศึกษา)   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ประเทศไทย 
ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)         ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าธนบุรี  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Manosuttirit, A., Suksangprasit, J. & Bangthamai, E. (2017). Supervision and 
  Monitoring Guidelines for Instructional Outcome Based Teacher Development  
 Project  Using Content and Language Integrated Pedagogy via Electronic  
 Communication System. In Proceedings of The 4th International Mobile Learning  
 Festival (IMLF2017) (pp.1-6), Hong Kong, China: University of Hong Kong. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

บทความทางวิชาการ จ านวน ๒ เรื่อง 
เรื่องท่ี ๑ ชลิดา ทรงประสิทธิ์ และอาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์. (๒๕๖๑). การบันทึกวีดิทัศน์การสอน 
 เพ่ือตอบโจทย์การนิเทศการสอนส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓ (RMUTRCON 2018) (หน้า ๑๑๘-๑๒๕).  
 ประจวบคีรีขันธ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
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เรื่องท่ี ๒  Manosuttirit, A. (2018). How to Apply Technology in STEM Education Activities by   
 Project Based Learning. Journal of Physics: Conference series (JPCS), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 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  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายอาจณรงค์  มโนสุทธิฤทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ แล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ของ  
นายอาจณรงค์  มโนสุทธิฤทธิ์ (วิชา ๔๒๓๓๓๑๕๙ การผลิตสื่อเสียง) แล้วเห็นว่า นายอาจณรงค์  มโนสุทธิฤทธิ์ 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายอาจณรงค์  มโนสุทธิฤทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
  ของ นายอาจณรงค์  มโนสุทธิฤทธิ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๒๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๕๑๒๓-เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง 310-2548 สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตรและศิลปศำสตร 
ซ่ึงมีความประสงค์ ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๑ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร) 2557 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประเทศไทย 
วท.ม. (เกษตรศำสตร์) 2546 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ประเทศไทย 
วท.บ. (เกษตรศำสตร์) 2541 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ 
  ทหำรลำดกระบัง ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ปัทมำ ศรีน  ำเงิน, เพชรดำ ปินใจ, สุมิตร คุณเจตน์ และสนธิชัย จันทร์เปรม (2559). กำรสะสม 
 คำร์บอนของหญ้ำทะเลบริเวณพื นที่ศึกษำเขตศูนย์กำรศึกษำพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี.  
 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครนิทร์, 3(พิเศษ(II)), 29-35. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒   ปัทมำ ศรีน  ำเงิน. (2558). กำรประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันุกรรมของหญ้ำทะเลในเขต 
 ภำคตะวันออกของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมำย AFLP. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร,  
 46(พิเศษ(3)), 217-220.  
 (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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เรื่องท่ี ๓  ปัทมำ ศรีน  ำเงิน และ Titnarong Heng (2558). กำรประเมินควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรมของ 
 แอปเปิ้ลด้วยเทคนิค SRAP. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 33(พิเศษ(1)), 18-23. 
 (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 ๔ ปัทมำ ศรีน  ำเงิน และพัชนิดำ เคลิ มกระโทก. (2560). ผลของอำหำรเพำะเลี ยงเนื อเย่ือพืชต้นทุน 
 ต่ ำต่อกำรเจริญเติบโตของกล้วยไม้มอคคำร่ำ. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
 ราชมงคล ครั้งที่ 9 (หน้ำ 124-128). นนทบุรี: อิมแพค เมอืงทองธำนี. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน (วิชา ๒๘๐๓๓๗ การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ) แล้วเห็นว่า  
นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน เป็นผูม้ีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลยับูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  
  ของ นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน  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  



- ๔๙ - 

  ๔.๑.๒๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๔๕- เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๖๑-๒๕๔๔ สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตรและ 
ศิลปศำสตร ซ่ึงมีความประสงค์ ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๗ ปี ๔ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 

Ph.D. (Biotechnology) ๒๕๕๖ Cranfield University ประเทศสหราชอาณาจักร 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Somjaipeng, S. & Ta-uea, P. (2016). Evaluation of the effect of water activity and 
 temperature on lag phase and growth rate of aflatoxigenic Aspergillus section  
 Flavi strains isolated from stored rice grain. Agricultural and science procedia, 
 11, 38-45.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Sciencedirect  
 (https://www.sciencedirect.com)) ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
 ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Somjaipeng, S. & Sanpratheab, J. (2017). Mangrove endophytic fungi from costal  
 area of Thamai, Chanthaburi: alternative source of plant growth promoting fungi  
 under salt stress, In Proceeding of The 6th Burapha University International  
 Conference 2017 (pp. 435-445). Chonburi: Burapha University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง (วิชา ๒๗๓๒๗๑ จุลชีววิทยา) แล้วเห็นว่า นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
  ของ นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวสุคนทิพย เถาวโมลา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๓๔-เคมีเชิงฟสิกส  
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุคนทิพย เถาวโมลา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) 
ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๑๐๑๙-๒๕๕๕ สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตรและ
ศิลปศำสตร ซ่ึงมีความประสงค์ ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกส  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๑ เดือน 
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คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (เคมี)  ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย 
วท.ม. (เคมี)  ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (ฟสิกส)  ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Thaomola, S. & Sompech, S. (2018). Theoretical studies of structure and selectivity  
 of 5-methyl-4-(2-thiazolylazo) resorcinol as a sensor for metal ions: DFT  
 calculation. Materials Research Express, 5(5), 056205(1-8). 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Thaomola, S., Sompech, S. & Dasri, T. (2018). Theoretical calculation of optical  
 and magneto optical properties of magnetite nanorods. Materials Today:  
 Proceedings, 5(5 Part 1), 11035-11042. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓  Sompech, S., Dasri, T. & Thaomola, S. (2016). Preparation and Characterization of  
 Amorphous Silica and Calcium Oxide from Agricultural Wastes. Oriental Journal  
 of Chemistry, 32(4), 1923-1928. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุคนทิพย เถาวโมลา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกส โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ไดป้ระเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นางสาวสุคนทิพย เถาวโมลา (วิชา ๒๗๓๑๕๓๕๙ เคมีทั่วไป) แล้วเห็นว่า นางสาวสุคนทิพย เถาวโมลา  
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



- ๕๒ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุคนทิพย เถาวโมลา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกส  
  ของ นางสาวสุคนทิพย เถาวโมลา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายสุมิตร คุณเจตน์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๕๑๒๒-เทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายสุมิตร คุณเจตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๓๐๘-๒๕๔๘ สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตรและศิลปศำสตร 
ซ่ึงมีความประสงค์ ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๕ เดือน 
   

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (เกษตรเขตร้อน) ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   



- ๕๓ - 

เรื่องท่ี ๑ สุมิตร คุณเจตน์, ปัทมา ศรีน้ าเงิน, เจษฎา ภัทรเลอพงษ์, เบญจมาศ ไพบูล์กิจกุล และสนธิชัย 
 จันทรเปรม. ๒๕๖๑. การวัดการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของหญ้าทะเล Enhalus acoroides  
 Linn. ด้วยรังสีอินฟราเรดในระบบปิด. วารสารแก่นเกษตร, ๔๖(๖),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน 
 พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ สุมิตร คุณเจตน์, ยศพล ผลาผล และนริศ สุขสวัสดิ์. (๒๕๖๐). อิทธิพลของสภาพอากาศที่มีต่อ 
 การออกดอกและติดผลของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์,  
 ๓(พิเศษ ๑), ๑๐๑-๑๐๗. 
 (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  สุมิตร คุณเจตน์, ยศพล ผลาผล และปวริศา ช่วยแก้ว. (๒๕๖๐). อิทธิพลของสภาพอากาศท่ีมีต่อ 
 การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ๓(พิเศษ ๑),  
 ๙๓-๑๐๐. 
 (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 ๔ สุมิตร คุณเจตน์, นิสาชล เทศศรี และธนภูมิ อ่อนพรมราช. (๒๕๕๘). ผลของอุณหภูมิต่ าในระยะ 
 ต้นกล้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน ๘๐ โดยใช้วัสดุปลูกใน 
 โรงเรือนควบคุมสภาพอากาศ. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ๓๓(พิเศษ ๑), ๓๓๘-๓๔๔.  
 (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 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายสุมิตร คุณเจตน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  



- ๕๔ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายสุมิตร คุณเจตน์ (วิชา ๒๘๐๓๓๕ เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน) แล้วเห็นว่า นายสุมิตร คุณเจตน์  
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายสุมิตร คุณเจตน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
  ของ นายสุมิตร คุณเจตน์ 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 
 
  ๔.๑.๒๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายไพฑูรย์ ศรีนิล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๑๘๐๖-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายไพฑูรย์ ศรีนิล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ ำต ำแหน่ง ๒๐๒–๒๕๔๖ สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตรและศิลปศำสตร ซ่ึงมีความ
ประสงค ์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๕ ปี ๔ เดือน 
    



- ๕๕ - 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ๒๕๔๖  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร- 
      ลาดกระบัง ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  ๒๕๔๑  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร- 
      ลาดกระบัง ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Srinil, P., Foithong, S., Pinngern, O., & Thongnim, P. (2017). Intrusion Detection  
 Systems based on Enhanced Feature Quantization with Neighborhood Rough  
 Set. In The 2017 Management and Innovation Technology International  
 Conference (MITiCON-2017). Ayutthaya: The Classic Kameo Ayutthaya Hotel.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ ไพฑูรย์ ศรีนิล, สมบัติ ฝอยทอง และธารารัตน์ พวงสุวรรณ. (๒๕๖๐). ระบบตรวจจับการบุกรุก 
 แบบปรับตัวได้โดยใช้ราฟเซตย่านจุดใกล้เคียงร่วมกับตัวเรียนรู้จ าแนกประเภท. วารสารวจิัย 
 รามค าแหง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๐(๒), ๑-๑๘.  
 (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 
 

เรื่องท่ี ๓  Foithong, S., Srinil, P., Pinngern, O. & Attachoo, B. (2017). Min-Uncertainty & Max- 
 Certainty Criteria of Neighborhood Rough-Mutual Feature Selection. Walailak  
 Journal of Science and Technology (WJST), 14(4), 275-297.  
 (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  ๒๕ 
 

เรื่องท่ี ๔ Srinil, P., Thongnim, P., Foithong, S., & Pinngern, O. (2016). Fuzzy Strength-Based  
 XCS: An Application on Multi-Step Environment Problems. In The 2016  
 Management and Innovation Technology International Conference  
 (MITiCON-2016) (pp. 122-127).  
 Chonburi: Thailand The Tide Resort. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
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เรื่องท่ี ๕ Srinil, P., Thongnim, P., Foithong, S., & Pinngern, O. (2015). A Study of Cumulative  
 Heat Stress Effect on Holstein-Friesian Daily Milk Yields using Multiple Linear  
 Regression. In Burapha University International Conference 2015 (pp. 582-588). 
 Chonburi: Bangsaen Heritage Hotel. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายไพฑูรย์ ศรีนิล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายไพฑูรย์ ศรีนิล (วิชา ๒๙๐๑๓๐ แพลตฟอร์มเทคโนโลยี) แล้วเห็นว่า นายไพฑูรย์ ศรีนิล เป็นผู้มีความ
ช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายไพฑูรย์ ศรีนิล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ของ นายไพฑูรย์ ศรีนิล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตผลงานทางวิชาการ 
  เรื่องท่ี ๑ ไม่มีหมายเลขหน้าให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้ถูกต้อง 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายยศพล ผลาผล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๕๑๐๔ - พืชสวน 
    

  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 นายยศพล ผลาผล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ ำต ำแหน่ง ๗๐๑-๒๕๕๒ สังกัดส ำนักงำนจัดกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 
ซ่ึงมีความประสงค์ ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๔ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 

วท.ด. (พืชสวน) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ๒๕๔๒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Palapol, Y., Kunyamee, S., Thongkhum, M., Ketsa, S., Ferguson, I. B. & Van  
 Doorn, W.G. (2015). Expression of expansin genes in the pulp and the dehiscence  
 zone of ripening durian (Duriozibethinus) fruit. Journal of Plant Physiology,  
 182, 33-39.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Sciencedirect  
 (https://www.sciencedirect.com)) ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
 ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ ยศพล ผลาผล, ประสิทธิ์ ดีวฒันวงศ์ และเจตนา ทองแย้ม. (๒๕๕๘). การเจริญเติบโตของปลี 
 และประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการควบคุมเพลี้ยไฟ (Thrips hawaiiensis (Morgan))  
 ในกล้วยไข่ (Musa accuminata, AA group). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ๓๓(พิเศษ๑),  
 ๖๙๗-๗๐๓. 
 (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 ๓ อภิรดี กอร์ปไพบูลย์, จริงแท้ ศิริพานิช และยศพล ผลาผล. (๒๕๕๔). การใช้ 1-MCP  
 เพ่ือควบคุมการสุกของผลมังคุดส่งออก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๒(๑)(พิเศษ), ๓๙-๔๒. 
 (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  ๒๕ 
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เรื่องท่ี ๔ ภัคธร ลาภบริบูรณ,์ ยศพล ผลาผล, เจริญ ขุนพรม และจริงแท้ ศิริพานิช. (๒๕๕๘). การศึกษาวิธี 
 ปฏิบัติต่อผลลองกองเพ่ือการส่งออก. วิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๖(๑), ๕๑-๖๒. 
 (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  ๒๕ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายยศพล ผลาผล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายยศพล ผลาผล (วิชา ๒๘๐๓๕๗ เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของผลิตผลพืชสวน) แล้วเห็นว่า  
นายยศพล ผลาผล เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายยศพล ผลาผล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน  
  ของ นายยศพล ผลาผล โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยมีข้อสังเกตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ 
  มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือไม่ โดยมอบให้กองบริการการศึกษาประสานงานสอบถาม 
  ข้อมูลไปยังกองบรรณาธิการ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๕๙ - 

  ๔.๑.๒๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายวศิน ยุวนะเตมีย์ 
   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 นายวศิน ยุวนะเตมีย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๖๔๐-๒๕๕๑ สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ซ่ึงมีความ
ประสงค ์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๐ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
วท.ม. (วาริชศาสตร์)  ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
วท.บ. (วาริชศาสตร์)  ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประเทศ
ไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ วศิน ยวุนะเตมีย,์ สุมิตร คุณเจตน์, ไพฑูรย์ ศรีนิล, วีรชยั สวุรรณสาร และ วโิรจน์ ละอองมณี.(๒๕๖๑).  
 การศึกษาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์.  
 แก่นเกษตร, ๔๖(พิเศษ ๑), ๘๖๖-๘๗๒.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ วศิน ยุวนะเตมีย์, อุษา เฉียงเหนือ, ธีรศักดิ์ สโมสร และรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. (๒๕๖๐). 
 การใช้ไส้เดือนดินเป็นอาหารส าหรับแม่พันธุ์กุ้งกุลาด า Penaeus monodon จากบ่อดิน.  
 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ๑๑(๑), ๑-๑๓.  
 (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 



- ๖๐ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายวศิน ยุวนะเตมีย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายวศิน ยุวนะเตมีย์ (วิชา ๘๓๐๒๔๑๕๙ นิเวศวิทยาทั่วไป) แล้วเห็นว่า นายวศิน ยุวนะเตมีย์ เป็นผู้มี 
ความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายวศิน ยุวนะเตมีย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของ นายวศิน ยุวนะเตมีย์ 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 
 
  ๔.๑.๓๐ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๘๐๒ - บริหารธุรกิจ 
   อนุสาขาวิชา ๖๘๐๒๐๒ - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๒๖ วรรค ๗ “ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอ 
แบบค าขอรับการพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ ำต ำแหน่ง ๙๑๐๒๔ สังกัดส ำนักงำนจัดกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์  
ซ่ึงมีความประสงค์ ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



- ๖๑ - 

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (พัฒนาองค์การและการจัดการ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
        สมรรถนะมนุษย์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
อส.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     ประเทศไทย- 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ลลิตา คุปตวนิชเจริญ และอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์. (๒๕๖๒). แนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
 ของบริษัท abc หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี,  
 ๑๕(๔),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือนเมษายน  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ -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  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ ปณิธาน ลีนะกิตติ และอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์. (๒๕๖๑). แนวทางการพัฒนารูปแบบองค์กร 
 สู่ความยั่งยืนยุทธศาสตร์ ๒๐๒๐ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ AEC บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  
 จ ากัด. วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี, ๑๕(๑), ๒๓๕-๒๔๔. 
 (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 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์. (๒๕๖๒). ยกระดับองค์กรด้วยการบริหารจัดการคนเก่ง. วารสารวิทยาลัย 
 พาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ๑๓(๒),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน 
 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
  



- ๖๒ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรองคุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลงานทางวิชาการ ของ นายอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินเอกสารประกอบค าสอนและประเมินผลการสอน ของ  
นายอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ (วิชา ๗๕๙๓๕๒๕๙ พฤติกรรมองค์การ) แล้วเห็นว่า นายอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ ์
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามถีูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
  ของ นายอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 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 
 
 ๔.๒ งานบริหารวิชาการ 
  ๔.๒.๑ การขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
   วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเสนอการขอขยายระยะเวลา
การศึกษาของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  
เนื่องด้วยนิสิตมีระยะเวลาในการศึกษาเกินก าหนด ตามรายชื่อต่อไปนี้ 
 นิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
 ๑. นางสาวรัชภร  รุ่งตั้งธนาบุญ รหัส ๕๓๘๑๐๒๕๗ 
 ๒. นายชัยวัฒน์  สุมังคะละ รหัส ๕๓๘๑๐๒๗๗ 
 ๓. นายวิสุทธิ์  กล้าหาญ รหัส ๕๓๘๑๐๒๘๗ 
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 นิสิตทีเ่ข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
 ๑. นางวชิรา  แสนโกศิก  รหัส ๕๕๘๑๐๒๖๑ 
 ๒. นายประเสริฐ  ทองทิพย์ รหัส ๕๕๘๑๐๒๗๕ 
 ๓. นายจรัญญา  สีพาแลว รหัส ๕๕๘๑๐๒๗๖ 
 

 ทั งนี นิสิตทั ง ๖ คน ได้สอบเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ 
 วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบบัณฑิตวิทยาลัยอธิบายข้อมูลนิสิตเพ่ิมเติม กรณีนิสิตขอขยายเวลานับจากปีที่ ๘  
  และนับจากปีที่ ๖ เป็นไปตามข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนิสิตในแต่ละรหัสอย่างไร  
  เช่น นิสิตรหัส ๕๓ ใช้ข้อบังคับฯ ปี ๒๕๕๒ ในข้อบังคับก าหนดระยะเวลาไว้อย่างไร 
  หรือนิสิตรหัส ๕๕ ใช้ข้อบังคับฯ ปี ๒๕๕๕ ในข้อบังคับฯ ก าหนดระยะเวลาไว้อย่างไร 
 ๒. มอบบัณฑิตวิทยาลัยน ากลับไปพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้ก าหนด 
  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอขยายระยะเวลาการศึกษา และเมื่อด าเนินการ 
  เรียบร้อยแล้ว ให้เสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๑๕๖๑ วันอังคารที่  
  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ๔.๓ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
   ทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

   คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ 
เนื่องจากการพัฒนาวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานขององค์การต่างๆ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางธุรกิจ ในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การ ที่จ าเป็นต้องปรับ
กระบวนการการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ การสร้างสรรค์ การพัฒนา การต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 
ทางความคิด การจัดการ การผลิต โครงสร้างองค์การ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิม และ
ผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจโดยเป็นที่ยอมรับต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์การ จึงส่งผลให้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา 
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๓ ป ีจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับรวมหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมรองรับความต้องการของธุรกิจ รัฐบาล บริการด้าน
สุขภาพ สถานศึกษา และองค์การประเภทอ่ืนๆ และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศตามวิสัยทัศน ์“ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future 
of the Nation)” ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ คุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
แผนการพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative-Digital Economy) ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดทั้งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตให้ได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติมากข้ึน สามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ และมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ที่ได้ก าหนดไว้ 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๒๗ หน่วยกิต 
  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป       ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      ๙๑ หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาแกน     ๑๒ หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ๗๙ หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ    ๔๖ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเอก    ๓๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๓ วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาของหลักสูตร  
  ให้ตัดค าว่า “ถ้ามี” ออก 
 ๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๓ ภาษาท่ีใช้ ให้ปรับเป็น หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 ๓. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๔ การรับเข้าศึกษา ให้ปรับเป็น รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ  
  (ท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้) 
 ๔. หมวดที่ ๑ ข้อ ๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ปรับเหลือกลุ่มสาขาวิชาละ ๓ คน  
  และให้สรุปจ านวนผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์บรรทัดต่อจากต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๕. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน 
 ๖. หมวดที่ ๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
  ของหลักสูตร และให้พิจารณาทบทวนปรับเพิ่มผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ (ทักษะพิสัย) 
  ที่เป็นทักษะทางด้านการปฏิบัติ 
 ๗. หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ในการขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 ๘. ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ ให้อยู่ให้ถูกหมวด เช่น “สามารถวิเคราะห์ปัญหา...” 
  ควรอยู่ในด้านทักษะทางปัญญา “สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ...” 
  ควรอยู่ในทักษะด้านที่ ๖ (ทักษะพิสัย) 
 ๙. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งถัดไป 
 

  ๔.๓.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คอื หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ปรบัปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการ
ปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในยุคปัจจุบันหรือ Thailand ๔.๐ ทั้งนี้หลักสูตรได้ออกแบบให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้
งานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
หรือ 3E (Engineering, Economic and Environment) โดยมุ่งเน้นผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและมีทักษะ
ทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานกับ
ภาคอุตสาหกรรมและรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี อีกท้ังจากการ
จัดการศกึษาท่ีผ่านมา พบว่า พ้ืนฐานด้านภาษาของนิสิตไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหลักสูตร ดังนั้นจึงปรับเป็นรูปแบบ ๒ ภาษา คือ จัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือให้
นิสิตสามารถปรับตัวและเรียนรู้ทั้งวิชาการในสาขาวิชาและทักษะทางภาษาไปควบคู่กัน เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อีกท้ังเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 



- ๖๖ - 

   โครงสร้างหลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ๑๐๒ หน่วยกิต 
   ๑)  หมวดวิชาพ้ืนฐาน  
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ๒๑  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ๒๘ หน่วยกิต 
 ๒)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  - กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรม ๔๓ หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า  ๑๐  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
 ๒. หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๑ ให้ตัดออก 
 ๓. หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒ ให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้อง  
  และให้เพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖ เมื่อเพ่ิมผลการเรียนรู้แล้วให้ปรับวัตถุประสงค์ของ 
  หลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่  
  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
  ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย  
 ๔. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี ให้เพิ่ม 
  ข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ แล้วหมายเหตุใต้ตารางว่า 
  เป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๕. หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ในการขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 ๖. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งถัดไป 



- ๖๗ - 

  ๔.๓.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
ระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแผน 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปัจจุบันหรือ Thailand ๔.๐ ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องที่กับค าแนะน าของหน่วยงานที่รับ
บัณฑิตเข้าท างาน จากการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า พ้ืนฐานด้านภาษาของนิสิตไม่เพียงพอต่อการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร ดังนั้นจึงปรับเป็นรูปแบบ ๒ ภาษา คือ จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพ่ือให้นิสิตสามารถปรับตัวและเรียนรู้ทั้งวิชาการในสาขาวิชาและทักษะทางภาษาไป
ควบคู่กัน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านวิศวกรรมสมองกลฝังตัว อีกท้ังเป็นการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาพื้นฐาน       ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ๑๒  หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์     ๒๔  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     ๗๒ หน่วยกิต 
  ๑) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ       ๔๒  หน่วยกิต 
  ๒) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า     ๑๒  หน่วยกิต 
  ๓) ฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา     ๑๕  หน่วยกิต   
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

  



- ๖๘ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
 ระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. หมวดที่ ๑ ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรัชญาของหลักสูตร 
 ๒. หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านที่ ๖  
  เมื่อเพ่ิมผลการเรียนรู้แล้วให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
  ผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
  ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย  
 ๓. หมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี ให้เพิ่ม 
  ข้อมูลจ านวนนิสิตเดิมที่มีอยู่ โดยให้ระบุจ านวนไว้ในวงเล็บ แล้วหมายเหตุใต้ตารางว่า 
  เป็นนิสิตคงค้างจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๔. หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ในการขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 ๕. เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
  อาจารย์พิเศษ ให้ปรับเนื้อหาเป็น ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๖. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งถัดไป 
 
  ๔.๓.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมเีหตุผลในการปรับปรุง เนื่องจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ รวมเป็นระยะเวลา 
๑๐ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการ
ปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ไดป้รับปรุงหลักสูตร 
ครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๕  



- ๖๙ - 

 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ ๑.๑  
 ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๑  
 วิชาบังคับ  ๑๘ หน่วยกิต 
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต 
 ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๓ ขอให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการ 
   ระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
  ๑.๒ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อที ่๔ ให้ย้ายไปอยู่ในข้อที ่๑ 
  ๑.๓ หมวดที่ ๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า ขอให้ปรับเนื้อหา 
  ๑.๔ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ให้เพ่ิมแผนพัฒนาอาจารย์ในการขอก าหนด 
   ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๗๐ - 

 ๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๘  
   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ฉบับปี ๒๕๕๘ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล ดังนี้  
 ล าดับที่ ๓  จากเดิม นายประเสริฐ  โศภณ  เป็น นายมารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร 
เนื่องจาก นายประเสริฐ  โศภณ  หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ล าดับที่ ๕  จากเดิม นายประเสริฐ  มีรัตน์  เป็น  นางสาวทษิฏยา  เสมาเงิน 
เนื่องจาก นายประเสริฐ  มีรัตน์ เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)  
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับปี ๒๕๕๘  
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๗๑ - 

  ๔.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๒ จากเดิม นางจันทรา  อินทนนท์ เป็น นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์  
เนื่องจาก นางจันทรา  อินทนนท์ ลาท าวิจัยหลังปริญญาเอก 
 ล าดับที่ ๓ นายเศรษฐวัชร  ฉ่ าศาสตร์ ขอปรับออกจากการเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากมีภาระงานด้านวิจัยเพิ่มขึ้น 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๙ จากเดิม นายสารัตน์  ศิลปะวงษา เป็น นายเดชชาติ  สามารถ  
เนื่องจาก นายสารัตน์  ศิลปะวงษา เสียชีวิต 
   ล าดับที่ ๑๒ นายคณินทร์  ธีรภาพโอฬาร ปรับเพ่ิม 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
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 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๒ จากเดิม นางสาวสหัทยา  รัตนะมงคลกุล เป็น นายเดชชาติ  
สามารถ เนื่องจาก นางสาวสหัทยา  รัตนะมงคลกุล เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับ ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑  นางอารีรักษ์  ชัยวร 
 ล าดับที่ ๒  นายเดชชาติ  สามารถ 
 ล าดับที่ ๓  นายอรรณพ  แก้วขาว 
 ล าดับที่ ๔  นางสาวสาธินี เลศิประไพ 
 ล าดับที่ ๕  นางสาวดวงกมล ผลเต็ม 
 ล าดับที่ ๖  นางสาวอารยา  วิวัฒน์วานิช 
 ล าดับที่ ๗  นางสาวสินีนาฏ  ศรีมงคล 
 ล าดับที่ ๘  นายอภิชาติ   เนียมวงษ์ 
 ล าดับที่ ๙  นายสมคิด   อินเทพ 
 ล าดับที่ ๑๐ นายอภิสิทธิ์   ภคพงศ์พันธุ์ 
 ล าดับที่ ๑๑ นายชาติไทย  ไทยประยูร 
 ล าดับที่ ๑๒ นายคณินทร์   ธีรภาพโอฬาร 
 ล าดับที่ ๑๓ นางสาวสหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ นางสาวกุลยา  ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ ขอปรับออกจากการเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก นางสาวกุลยา  ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ ลาออกตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาโท 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ จาก นางวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี เป็น นายจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์ 
เนื่องจาก นางวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่ห์ เป็น นางสาวสโรชา แพร่ภาษา 
เนื่องจาก นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่ห์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาโท 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับปี ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี 
๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล ดังนี้  
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  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวสโรชา แพร่ภาษา เป็น นางสาวปาริฉัตร ป้องโล่ห์ 
เนื่องจาก นางสาวสโรชา แพร่ภาษา ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ เป็น นางสาวเมทินา อิสริยานนท์  
เนื่องจาก นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล 
ดังนี้  
  ล าดับที่ ๕ จาก นายวัลลภ ศัพท์พันธุ์ เป็น นายเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ เนื่องจาก
นายวัลลภ ศัพท์พันธุ์ หมดสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก Mr. John G. Ham เป็น นายพิเชษ วะยะลุน เนื่องจาก Mr. John 
G. Ham ได้รับมอบหมายปฏิบัติภารกิจอ่ืนของคณะวิทยาการสารสนเทศ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๔/๒๕๖๑  
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๙๑๖๙ 
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี ๒๕๖๑ 
  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล  
ฉบับปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑ จากเดิม นายวศิน  ยุวนะเตมีย์ เป็น นางเบ็ญจมาศ  ไพบูลย์กิจกุล  
เนื่องจาก นายวศิน  ยุวนะเตมีย์ มีภารกิจมาก 
 ล าดับที่ ๔ เพ่ิม นางรชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ก าหนด และเพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามล าดับ ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ นางเบ็ญจมาศ  ไพบูลย์กิจกุล 
 ล าดับที่ ๒ นายชลี  ไพบูลย์กิจกุล 
 ล าดับที่ ๓ นางมะลิวัลย์  คุตะโค 
 ล าดับที่ ๔ นางรชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ 
 ล าดับที่ ๕ นายวศิน  ยุวนะเตมีย์ 
 ล าดับที่ ๖ นายพิชัย  สนแจ้ง 
 ล าดับที่ ๗ นายวิโรจน์  ละอองมณี 
 ล าดับที่ ๘ นายบัลลังก์  เนื่องแสง 
 ล าดับที่ ๙ นางสาวมลฤดี  สนธิ 
 ล าดับที่ ๑๐ นางภควรรณ  เศรษฐมงคล 
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  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๙๑๖๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล  
 ฉบับปี ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี ๒๕๖๑  
  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะเทคโนโลยีทางทะเลเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้  
  ล าดับที่ ๕ จาก นางรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ เป็น นางภควรรณ เศรษฐมงคล 
เนื่องจากคณะฯ ได้เปลี่ยน นางรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ไปเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันพุธที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๙๑๖๙ 
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะอัญมณีเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้  
  ล าดับที่ ๔ จาก นายธวัชชัย ตลุาพรชัย เป็นว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  ยิ่งสง่า 
เนื่องจากนายธวัชชัย ตุลาพรชัย ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนเลขที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๙๑๖๙ 
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 



- ๘๑ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ การขอขยายระยะเวลาในการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 ตามท่ีได้มีส่วนงานเสนอขอขยายระยะเวลาในการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง นั้น ที่ประชุม
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอให้
มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. มอบฝ่ายวิชาการรวบรวมข้อมูลที่เคยอนุมัติให้ขยายเวลาในการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูล 
  ประกอบในการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
 ๒. มอบบัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ จัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอขยายระยะเวลาในการศึกษา 
  ๒.๒ รวบรวมข้อมูลรายชื่อนิสิตทั้งหมดที่จะขอขยายระยะเวลาในการศึกษาและ 
   รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับนิสิต แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณา 
   ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ 
อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 

                      
 (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์  จตุรานนท์)      (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
                กรรมการและเลขานุการ          ประธานกรรมการ 
                 ผู้จดรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


