
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 

๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ    กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล    กรรมการ 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ๘. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์      กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๙. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
 ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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 ๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๙. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์  ธระเสนา    กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๔. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    กองบริการการศึกษา 
 ๒. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข    กองบริการการศึกษา 
 ๓. นายไพศาล  ริมชลา    กองบริการการศึกษา 
 ๔. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๕. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๖. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๘. ดร.สันติ  โพธิ์ศร ี     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๙. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๑๐. อาจารย์วรรณภา  อุดมผล    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๑๑. ดร.เกรียงศักดิ์  บุญญา    คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.ภัทราพร  สร้อยทอง    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๓. ผศ.ดร.จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๔. ดร.ณัฐา  ค  าชู     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร  อินทร์พยุง  คณะโลจิสติกส์ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  วิรุณราช  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๑๗. นายไพริน  ทองภาพ    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
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เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันอังคารที ่๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๔/๒๕๖๐ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อสภาวิชาการในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
 “๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หน้า ๑๑ ข้อ ๒  
   ให้แก้ค าผิด 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไม่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน  
   ให้เขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
  ๑.๓ รายวิชาควรปรับให้มีรายวิชาปฏิบัติการด้วย เช่น วิชาปรับพ้ืน  
   ให้เพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติด้วย 
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  ๑.๔ หน้า ๖๒ จ านวนหน่วยกิต มีข้อมูลซ้ า ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๕ ผลงานทางวิชาการ ไม่มีเลขหน้า เช่น หน้า ๙๑ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบ 
   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตรทุกคนให้ถูกต้อง 
  ๑.๖ ขอให้ตรวจสอบค าผิดและปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๗ อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่ง 
   ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  ๑.๘ วิศวกรรมชีวภาพ เน้นไปทางด้านใด สอดคล้องกับอาเซียนอย่างไร  
   เน้นภาษาอังกฤษหรือไม่ มีโครงการร่วมมือกับต่างประเทศหรือไม่ 
   ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าน่าจะร่วมมือกับประเทศในอาเซียน 
  ๑.๙ การเขียนภาษาอังกฤษให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
  ๑.๑๐ ผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ก าหนดให้แตกต่างกัน  
   และก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้ว ให้ชี้แจงในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ปรับแก้ แล้วเสนอ 
  สภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง” 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลคือ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด าเนินการเปิดสอนมาตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นระยะเวลา  
๕ ปี ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับประกาศดังกล่าว
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี ในการปรับปรุงหลักสูตรครั งนี ยังต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ
ระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั งนี  ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต  
มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะนโยบาย Thailand 4.0 
รวมถึงการพัฒนาเขตพื นที่เศรษกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
(Bio-based economy) และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน โดยการปรับปรุงรายวิชาและ
เนื อหาต่างๆ ทั งในกลุ่มรายวิชาปรับพื น รายวิชาบังคับ และวิชาเลือก นอกจากนี ยังเพ่ิมแผนการศึกษา 
เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการน าเอาปัญหาทางอุตสาหกรรมมาเป็นหัวข้อในการวิจัย และปรับปรุงหลักสูตรให้มี
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้
ไปใช้แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมได้จริง นอกจากนี ทางหลักสูตรยังมีการปรับปรุงจากหลักสูตรนานาชาติ
มาเป็นหลักสูตรที่มีทั งรายวิชาที่สอนเป็นภาษาไทยและอังกฤษเพ่ือให้เหมาะสมกับรายวิชาที่บางครั งจะต้อง
เข้าในทฤษฏีอย่างถ่องแท้ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดทางภาษาที่ชัดเจน และนอกจากนี เพื่อลดอุปสรรค
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ด้านการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่เข้าศึกษาทางภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยกับ
ศัพท์เฉพาะทางวิชาการเพ่ือความเข้าใจที่ถ่องแท้ของศาสตร์ทางวิศวกรรมชีวภาพ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
    หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก ๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๘ หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์    ๖ หน่วยกิต 
    หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๗๒ หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๓ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๓ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๙ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต  
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  แบบ ๒.๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
   ๑) วิชาบังคับท่ัวไป ไม่นับหน่วยกิต 
   ๒) วิชาแกนบังคับ ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๙ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
  และระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ ผลงานทางวิชาการปรับค าว่า “proceeding” เป็น “proceedings” 
  ๑.๒ ชื่อวารสารให้ใส่ชื่อเต็ม 
  ๑.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นโปสเตอร์ไม่มีหมายเลขหน้าให้ตัดออก 
  ๑.๔ ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามรูปแบบ  
   American Psychological Association (APA) 
  ๑.๕ รายวิชาสัมมนาควรให้นิสิตได้แสดงออกและได้น าเสนอจึงไม่ควรเป็น 
   วิชาบรรยายอย่างเดียวแตค่วรเป็นวิชาปฏิบัติ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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 ๓.๒ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการและ 
  การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อสภาวิชาการในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี  
 “๑. ขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ และรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   เช่น หน้า ๕๘ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไม่มีเลขหน้า หน้า ๕๙  
   ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษ หน้า ๖๒  
   การจัดรูปแบบ 
  ๑.๒ ขอให้ปรับหัวข้อการเขียนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   และอาจารย์ผู้สอน ในหมวดที่ ๑ ข้อ ๙ และหมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ โดยให้เพิ่ม 
   หัวข้ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนด้วย 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้ว ให้ชี้แจงในประเด็นที่คณะกรรมการฯ ให้ปรับแก้ แล้วเสนอ 
  สภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง” 
 

 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้ปรับแก้ตามมติดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ดังต่อไปนี  
 ประการแรก เนื่องจากหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดสอนมาตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมเป็น 
ระยะเวลา ๕ ปี จึงมีความจ าเป็นต้องปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นไป 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา ๕ ป ี
 ประการที่สอง จากความส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรประกอบกับสถานการณ์ 
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการน าเอาไอทีหรือเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Thailand Digital Economy) เข้ามาใช้เพื่อเพ่ิมผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได ้ดังนั นการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้านของการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศในด้านการท่องเที่ยวที่ก้าวทัน
กับสถานการณก์ารท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเป็นพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่งที่
สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนาต่อยอดความรู้ และพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านการด าเนินธุรกิจของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนานาชาติ 
เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวนั นมีประสิทธิภาพมากขึ น และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
และสังคมนานาชาติมากขึ นอย่างมีมาตรฐาน เอกภาพ และประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
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   โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๔๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเสริมพื นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
 แผน ข 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเสริมพื นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๖ หน่วยกิต 
 งานค้นคว้าอิสระ    ๖ หน่วยกิต 
   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและ 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการและ 
  การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการท่องเที่ยว 
  ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
  มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) โดยให้ปรับแก้ตาม 
  ข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามรูปแบบ  
  American Psychological Association (APA) 
  ๑.๒ หมวด ๓ ข้อ ๓.๒ ให้น าชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ คน ไปใส่ในหัวข้อ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

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


- ๙ - 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางกันทิมา สุวรรณพงศ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาชีววิทยา 
 

  นางกันทิมา สุวรรณพงศ์ ข้าราชการฯ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๐๗๔๖ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว ๖ ปี  
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ๒๕๔๓   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.ม. (สัตวิทยา)  ๒๕๓๖   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
วท.บ. (สัตวิทยา)  ๒๕๓๓   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑๐  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Yemor, T., Benbow, M. E.and Suwannapong, G. (2015). Effect of  
 stingless bee propolis on Nosema ceranae infected Asian honey bees,  
 Apis cerana. Journal of Apicultural research, 54(5), 468-473.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕   
 
เรื่องท่ี ๒ Bhupradit, S., Benbow, M. E.and Suwannapong, G. (2015). Effects of giant honey 

bee (Apis dorsata) venom on renal failure in rats (Rattus norvegicus). Journal of 
Apicultural research, 54(5), 521-515.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
  



- ๑๐ - 

เรื่องท่ี ๓ Suwannapong, G., Maksong, S. , Yemor, T., Junsuri, N. and Benbow, M. E. (2013). 

Three species of native Thai honey bees exploit overlapping pollen resources: 
identification of bee flora from pollen loads and midguts from Apis cerana, A. 
dorsata, and A. florea. Journal of Apicultural research, 52(5), 196-202.  

 (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 ๔ Suwannapong, G., Benbow, M.E., Chinokul, C., Seanbualuang, P and Gowda, S. 

(2011). Bioassay of the mandibular gland pheromones of Apis florea on foraging 
activity of dwarf honey bees. Journal of Apicultural research, 50(3), 212-218.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕   
 
เรื่องท่ี ๕ Eiri, D. M., Suwannapong, G., Endler, M. and Nieh, J.C. (2015) Nosema ceranae 

can infect and honey bee larvae and reduces subsequent adult longevity. Plos 
one, 10(5), e0126330 (1-17). 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๕   
 
เรื่องท่ี ๖ Suwannapong, G., Maksong, S., and Benbow, M. E. (2011). Stingless bee propolis 

effect on experimental infection of Apis  florea with Nosema ceranae. Journal 
of Agricultural Science and Technology, 5(12), 1-9.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 
เรื่องท่ี ๗ Suwannapong, G., Noiphrom, J. and Benbow, M. E. (2012). Ultramorphology of 

antennal sensilla in Thai single open nest honeybees (Hymenoptera: Apidae). 
Lepcey; The Journal of Tropical Asia Entomology, 01, 1-12.  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 



- ๑๑ - 

เรื่องท่ี ๘ Yamanee S., Husemann, M., Benbow, M. E. and Suwannapong G. (2016). Larval 
development rates of Chrysomya rufifacies Macquart, 1842 (Diptera: 
Calliphoridae) within its native range in South East Asia Forensic Science 
International, 266, 63-67. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 
เรื่องท่ี ๙ Sivaram, V., Roopa, P., Shubharani, R. and G., Suwannapong. (2012). Pollen 

Analysis in honeys collected from Karnataka region of Nilgiri biosphere, South 
India. Journal of Apiculture, 27(3): 223-231. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Knowledge 
(http://woinfo.com)) 

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐   
 
เรื่องท่ี ๑๐ Pheaukpiboon, T., Phaincharoen, M., Benbow, M. E. and Suwannapong, G.  

(2017). Detection of Nosema spp. spore contamination in commercial Apis 
mellifera bee pollens of Thailand. Journal of Apicultural Research, 56(4), 376-386. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 
หนังสือ  จ านวน  ๒  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Suwannapong, G, M. E Benbow and J., C. Nieh. (2012). Biology of Thai 

honeybees: Natural History and Threats. In Bees Biology, Threats and Colonies. 
LE, Weiss and JM, Atwood (Ed.). Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY. 
pp 1-98. 

 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
นั น เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
  



- ๑๒ - 

เรื่องท่ี ๒ Suwannapong, G, D., M. Eiri and M. E. Benbow. (2014). Honeybee  
communication and pollination, In New Perspectives in Plant   

 protection, Ali R. Bandani (Ed.). Intech: ISBN 978-953-51-0490-2 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั น เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางกันทิมา สุวรรณพงศ์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา  
โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางกันทิมา สุวรรณพงศ์ (วิชา ๓๐๖๓๕๓ 
มิญชวิทยา (Histology)) แล้วเห็นว่า นางกันทิมา สุวรรณพงศ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มี
คุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางกันทิมา สุวรรณพงศ์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบถ้วนตามเกณฑ์  
 แต่ผลงานทางวิชาการมีข้อสังเกตดังนี้ 
 ๑.  ผลงานวิจัยในเรื่องที่ ๕ และเรื่องที่ ๙ มีสัดส่วนผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๒.  ผลงานวิจัยในเรื่องที่ ๗ ไม่ได้เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๓.  หนังสือ เรื่องที่ ๑ และเรื่องที่ ๒ มีลักษณะการเขียนเป็น Chapter ในหนังสือที่ตีพิมพ์ 
โดยส านักพิมพ์ต่างประเทศท่ีมีรูปแบบเป็นไปตามค าจ ากัดความของหนังสือตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนดนั น  
หากผลงานดังกล่าวมีเนื อหาสาระทางวิชาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง และผู้อ่านสามารถท าความ
เข้าใจในสาระส าคัญได้โดยเบ็ดเสร็จภายใน Chapter นั นๆ สามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการได้ โดยก าหนดให้ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก 
ในเรื่องนั น (อ้างอิงจากรวมหนังสือเรียนและหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่ตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน้า ๑๑๔) 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางกันทิมา สุวรรณพงศ์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาชีววิทยา ของ นางกันทิมา สุวรรณพงศ์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑  
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ดังนี  
  ๑.๑ เอกสาร ก.พ.อ. ๐๓ หน้า ๑ พิมพ์คุณวุฒิผิดให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง  
  ๑.๒ เอกสาร ก.พ.อ. ๐๓ หน้า ๓๒ มีชื่ออยู่ล าดับที่ ๑ และล าดับที่ ๓ 
   และสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่สม่ าเสมอ 
  ๑.๓ เอกสาร ก.พ.อ. ๐๓  หน้า ๓๕ ข้อ ๔.๓.๑.๑๐ ไม่เลือกว่าเคยใช้ หรือไม่เคยใช้  
   ผลงานวิจัยนี ส าหรับพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
  ๑.๔ ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๕ และผลงานวิจัยเรื่องที่ ๙ มีสัดส่วนการมีส่วนร่วมใน 
   งานวิจัยน้อยมาก หากเป็นผลงานวิจัยต่อเนื่องก็อาจจะเสนอได้ แต่ถ้าไม่ใช่ 
   ให้ตัดออก 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายจตุภัทร เมฆพายัพ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาสถิติ 
 

  นายจตุภัทร เมฆพายัพ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๗๒-๒๕๔๖ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๘ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
วท.ม. (สถิติประยุกต์)   ๒๕๔๕  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)     ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ กิดาการ สายธนู และจตุภัทร เมฆพายัพ. (๒๕๖๐). การประยุกต์การควบคุมกระบวนการ 
 เชิงสถิติส าหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณการจับสัตว์น  าเค็มในอ่าวไทย.  
 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, ๓๓(๑), ๑๙๑-๒๐๔.  
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 (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   

 
เรื่องท่ี ๒ กิดาการ สายธนู ภัฐชญา สิทธิสร และจตุภัทร เมฆพายัพ. (๒๕๖๐). การประมาณผลผลิตอ้อย

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยตัวแบบ MLR. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๒
(๒), ๑๙๗-๒๐๒.  

 (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   

 
เรื่องท่ี ๓ ภัฐชญา สิทธิสร และจตุภัทร เมฆพายัพ. (๒๕๖๐). การก าหนดลักษณะและช่วงเวลาของการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม. วารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๒(๑), ๓๑๙-๓๒๘.  

 (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  ๙๐   

 
เรื่องท่ี ๔ พจนา พจนวิชัยกุล และจตุภัทร เมฆพายัพ. (๒๕๖๐). การศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยใน

กรุงเทพมหานครด้วยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๒(๑), ๓๐๘-๓๑๘. 
 (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  ๙๐   

 
เรื่องท่ี ๕ Mekparyup, J., Saithanu, K., & Thongchue, J. (2015). Predicting PM10 with multiple  

linear regression equation in Rayong. Global Journal of Pure and Applied 
Mathematics, 11(4), 2187-2190. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
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เรื่องท่ี ๖ Mekparyup, J., & Saithanu, K. (2015). Prediction of PM10 concentration in the 
Eastern industrial areas of Thailand with principal component regression 
method. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 11(4), 2177-2181. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 
เรื่องท่ี ๗ Mekparyup, J., & Saithanu, K. (2015). Prediction marine fish landing using multiple 

linear regression analysis. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 
11(4), 2137-2140. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 
เรื่องท่ี ๘ Mekparyup, J., & Saithanu, K. (2015). Performance of artificial neural network 

models based on principal components for prediction of PM10 concentration at 
the East of Thailand. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 11(4), 
1851-1856. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 
เรื่องท่ี ๙ Saithanu, K., & Mekparyup, J., (2014). Using multiple linear regression to predict 

PM10 concentration in Chonburi, Thailand. Global Journal of Pure and Applied 
Mathematics, 10(6), 835-839. 

 (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 ๑๐ Mekparyup, J., Saithanu, K., & Buaphan, M. (2014). Multiple linear regression 

analysis for estimation of nitrogen oxides in Rayong. Global Journal of Pure and 
Applied Mathematics, 10(5), 769-774. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
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 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 
เรื่องท่ี ๑๑ Mekparyup, J., & Saithanu, K. (2014). Application of artificial neural network 

models to predict the ozone concentration at the East of Thailand. 
International Journal of Applied Environmental Sciences, 9(4), 1291-1296. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 
เรื่องท่ี ๑๒ Mekparyup, J., & Saithanu, K. (2013). Development of neural network technique 

for prediction of PM10 concentration in the industrial area, at the East of 
Thailand. Applied Mathematical Sciences, 7(93), 4631-4638. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 
ต ารา จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ จตุภัทร เมฆพายัพ. (๒๕๖๐). การวิเคราะห์การถดถอย. ม.ป.ท.: สถาบัน. (๔๑๓ หน้า).  
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั น 

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และใช้ในการเรียนการสอนใน หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ตั งแต่ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

 ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั ง) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายจตุภัทร เมฆพายัพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ  
โดยวิธีปกติ แบบที ่๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายจตุภัทร เมฆพายัพ (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๓๑๒๑๐๐๕๙ สถิติเบื องต้น) แล้วเห็นว่า นายจตุภัทร เมฆพายัพ เป็นผู้มี 
ความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายจตุภัทร เมฆพายัพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  



- ๑๗ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสถิติ ของ นายจตุภัทร เมฆพายัพ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสถิติ ของ นายจตุภัทร เมฆพายัพ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต ดังนี  
  ๑.๑ ผลงานวิจัยมีหลายเรื่องและผลงานวิจัยมีสัดส่วนการวิจัยที่ดี  
   น่าจะเก็บไว้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 
  ๑.๒ ต ารา ไมป่รากฏ ISBN ผู้ขอควรด าเนินการขอ ISBN หรือขอโดยวิธีปกติ  
   แบบที่ ๒ โดยไม่ใช้ต ารา  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางเพ็ญนภา กุลนภาดล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
 

  นางเพ็ญนภา กุลนภาดล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๙๐-๒๕๕๘ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์  
คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)   ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย 
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)   ๒๕๓๙  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์     ๒๕๓๒  วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี  ประเทศไทย 
และผดุงครรภ์ขั นสูง 
  



- ๑๘ - 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เพ็ญนภา กุลนภาดล. (๒๕๖๐). การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มา

จากครอบครัวเลี ยงเดี่ยวด้วยรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ.วารสารการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม, ๑๒(๒),๑๙๘-๒๑๒.  

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

 
เรื่องท่ี ๒ เพ็ญนภา กุลนภาดล. (๒๕๕๙). การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวด้วยโปรแกรมภาษารัก. 

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๒(๒), ๒๓๓-๒๔๖.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   

 
หนังสือ  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เพ็ญนภา กุลนภาดล. (๒๕๖๐). การให้การปรึกษาวัยรุ่น Adolescent Counseling. กรุงเทพฯ: 

ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (๒๙๐ หน้า) ISBN 978-616-429-944-3 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั น เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางเพ็ญนภา กุลนภาดล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นางเพ็ญนภา กุลนภาดล (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๔๑๖๖๔๒ การปรึกษาครอบครัวและชุมชน) แล้วเห็นว่า นางเพ็ญนภา กุลนภาดล 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางเพ็ญนภา กุลนภาดล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
  



- ๑๙ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ของ นางเพ็ญนภา กุลนภาดล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ของ นางเพ็ญนภา กุลนภาดล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายบรรพต วิรุณราช 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

  นายบรรพต วิรุณราช พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๕๘๐ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุกิจ โดยวธิีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๑๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)    ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)    ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)    ๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ บรรพต วิรุณราช. (๒๕๖๑). รปูแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้สูงอายุต่อการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์,  
 ๕๘(๑/๒๕๖๐),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน

มกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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 (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 ๒ บรรพต วิรุณราช. (๒๕๖๑). ทิศทางการท างานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสาร
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ๑๓(๑),  

  (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
มกราคม-เมษายน 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   
เรื่องท่ี ๓ บรรพต วิรุณราช. (๒๕๕๗). ศักยภาพการท าสวนยางพาราของเกษตรกรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิทยาการจัดการ, ๓๑(๑), ๓๕-๖๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
หนังสือ  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ บรรพต วิรุณราช. (๒๕๖๐). แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์, ฉะเชิงเทรา: บริษัท เอ็มเอ็น 

คอมพิวออฟเซท จ ากัด. (๑๖๐ หน้า) ISBN 978-616-429-880-4 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั น เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั งครั งนี ) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายบรรพต วิรุณราช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายบรรพต วิรุณราช (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๕๔๕๑๒๕๙ การคิดเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
เพ่ือความยั่งยืน) แล้วเห็นว่า นายบรรพต วิรุณราช เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด  
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 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายบรรพต วิรุณราช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายบรรพต วิรุณราช โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายบรรพต วิรุณราช โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
  โดยให้ปรับแก้ปีที่เผยแพร่งานวิจัยเรื่องที่ ๓ ในเล่มวาระให้ตรงกับเอกสาร  
  ม.ว.บ. ๐๑-๕๖  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายกัมปนาท หวลบุตตา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 

  นายกัมปนาท หวลบุตตา พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๔๐๔-๒๕๕๐ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๘ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)    ๒๕๕๔      มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
ภ.บ. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)           ๒๕๓๘      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย    
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๗  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Huanbutta, K., Sangnim, T., Limmatvapirat, S., Nunthanid, S. & Sriamornsak, P. 

(2016). Design and characterization of prednisolone-loaded nanoparticles 
fabricated by electrohydrodynamic atomization technique. Chemical Engineering 
Research and Design, 109, 816-823.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI : Web of Knowledge 
(http://wokinfo.com)) 

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
เรื่องท่ี ๒ Huanbutta, K., Limmatvapirat, S., Sungthongjeen, S., & Sriamornsak, P. (2016). 

Novel Strategy to Fabricate Floating Drug Delivery System Based on Sublimation 
Technique. AAPS PharmSciTech, 17(3), 693-699.   

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI : Web of Knowledge 
(http://wokinfo.com)) 

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
เรื่องท่ี ๒ Huanbutta, K., Limmatvapirat, S., Sungthongjeen, S., & Sriamornsak, P. (2016). 

Novel Strategy to Fabricate Floating Drug Delivery System Based on Sublimation 
Technique. AAPS PharmSciTech, 17(3), 693-699.   

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI : Web of Knowledge 
(http://wokinfo.com)) 

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
เรื่องท่ี ๓ Huanbutta, K., Nernplod, T., Akkaramongkolporn, P., & Sriamornsak, P. (2017). 

Design of porous Eudragit® L beads for floating drug delivery by wax removal 
technique, Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, 12(3), 227-234.   

 (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 
 



- ๒๓ - 

เรื่องท่ี ๔ Huanbutta, K., & Sittikijyothin, W. (2017). Development and characterization of 
seed gums from Tamarindus indica and Cassia fistula as disintegrating agent for 
fast disintegrating Thai cordial tablet. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, 
12(3), 370-377.   

 (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 ๕ Huanbutta, K., Terada, K., Sriamornsak, P., & Nunthanid, J. (2015). Simultaneous 

X-ray diffraction-differential scanning calorimetry and physicochemical 
characterizations of spray dried drugs and chitosan microspheres. Walailak 
Journal of Science and Technology. 13(10), 849-861.   

 (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 ๖ Huanbutta, K., Sangnim, T., & Sittikijyothin, W. (2015). Development of tamarind 

seed gum as dry binder in formulation of diclofenac sodium tablets. Walailak 
Journal of Science and Technology. 13(10), 863-874.   

 (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 ๗ ธนิกานต์ แสงนิ่ม, พัตราพร  สถิรพันธุ์, ภานุวัฒน์ ธีระศักดิ์โสภณ, ศุภณัฐ  ตรีเวชวินิจ และ 

กัมปนาท หวลบุตตา. (๒๕๖๐). การพัฒนาต ารับยาทีโอฟิลลีนในรูปแบบแผ่นฟิล์มละลายในช่อง
ปากด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสองมิติ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน, ๑๓(๑), ๑๘๙-๑๙๖.    

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกัมปนาท หวลบุตตา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยวิธปีกติ แบบที่ ๒ 



- ๒๔ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายกัมปนาท หวลบุตตา (เอกสารค าสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๗๙๑๒๒๑ เภสัชกรรม ๓ ๕๐๖๕๑๑ วิศวกรรมชีวภาพและการประยุกต์ 
๗๙๑๓๒๒ บทน าทางเภสัชกรรม ๗๙๑๓๒๒ เภสชักรรม ๓) แล้วเห็นว่า นายกัมปนาท หวลบุตตา เป็นผู้มี
ความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกัมปนาท หวลบุตตา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ของ นายกัมปนาท หวลบุตตา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ของ นายกัมปนาท หวลบุตตา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
 

  นายณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๘๘๘ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๓ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)   ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
ภ.บ. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)   ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ  



- ๒๕ - 

งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Charernsriwilaiwat, N., Carney, L., Robb, B., Opanasopit, P., Rojanarata, T. & 

Downes, Sandra. (2013). Aligned electrospun chitosan/poly e-caprolactone 
blended scaffold: Anti-inflammatory effect. Thai Journal of Pharmaceutical 
Sciences, 38(Supplement), 79-82.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 
เรื่องท่ี ๒ Charernsriwilaiwat, N., Rojanarata, T., Ngawhirunpat, T. & Opanasopit, P. (2016). 

Aligned electrospun polyvinyl pyrrolidone/poly e-caprolactone nanofiber mats 
of tissue engineering. International Journal of Nanoscience, 15(1), 1-7. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 
เรื่องท่ี ๓ Thapakorn, C., Nilrattanakoon, C., Pimpan, D., Vongsak, B. & Charernsriwilaiwat, N. 

(2016). In vitro antioxidant activity of electrospun, polyvinyl alcohol nanofiber 
mats containing stingless bees’propolis extract. Thai Journal of Pharmaceutical 
Sciences, 40(Supplement), 61-64.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕   
 
เรื่องท่ี ๔ ภาสกร ประเสริฐรุ่งพาณิช, ชนะวิชญ์ วณิชรัตนพงศ์, บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ และณัฐธัญ เจริญศรี

วิไลวัฒน์. (๒๕๖๐). การเตรียมและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากสารสกัดชันของ
ชันโรง. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน, ๑๓(ฉบับพิเศษ), ๑๓๑-๑๔๓.  

 (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  ๖๕ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยวิธปีกติ แบบที่ ๒ 



- ๒๖ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๗๙๑๒๒๑ รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ์เบื่องต้น 
๗๙๑๒๒๒ เภสชักรรม ๑ ๗๙๑๓๒๒ เภสชักรรม ๓ ๗๙๑๔๒๑ เภสัชกรรม ๔) แล้วเห็นวา่ นายณัฐธัญ 
เจริญศรีวิไลวัฒน์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ของ นายณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ของ นายณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ โดยวธิีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสมชาติ แม่นปืน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาชีวเคมี 
 

  นายสมชาติ แม่นปืน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๐๑๖๗/๒๕๕๔ สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๕ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ชีวเคมี)    ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
วท.บ. (ชีวเคมี)    ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  



- ๒๗ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Maenpuen, S., Watthaisong, P., Supon, P., Sucharitakul, J, Parsonage, D., Karplus, 

P. A., et al. (2015). Kinetic mechanism of l -α-glycerophosphate oxidase from 
Mycoplasma pneumoniae. FEBS Journal, 282(16), 3043-3059. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕   
 
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Maenpuen, S., Tinikul, R., Chenprakhon, P. & Chaiyen, P. (2017). Production of 

valuable phenolic compounds from lignin by biocatalysis: State-of-the-art 
perspective. In H. N. Chang, S. Y. Lee, J. Nielsen & G. Stephanopoulos (Eds.). 
Advanced Biotechnology: Emerging Areas in Bioengineering (pp. 105-123). 
Weinheim, Germanny: Wiley-VCH. (880 pages) ISBN 978-3-527-34088-0 

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕  
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสมชาติ แม่นปืน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นายสมชาติ แม่นปืน (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๓๑๖๒๐๒ ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ) แล้วเห็นว่า นายสมชาติ แม่นปืน 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสมชาติ แม่นปืน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายสมชาติ แม่นปืน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๒๘ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายสมชาติ แม่นปืน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต บทความทางวิชาการเรื่องที่ ๑ ให้ตรวจสอบ 
  การตอบรับการตีพิมพ์ เนื่องจากมีการระบุเลขหน้าในบทความทางวิชาการแล้ว 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายมนตรี วิวาห์สุข 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

  นายมนตรี วิวาห์สุข พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ เลข
ประจ าต าแหน่ง ๑๒๒๔-๒๕๕๙ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสงัคมศึกษา โดยวิธีเทียบ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๑๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Southeast Asia and   ๒๕๕๒  Jawaharlal Nehru University, India 
         Southwest Pacific Studies) 
M.Phil. (Southeast Asia and   ๒๕๔๙  Jawaharlal Nehru University, India 
         Southwest Pacific Studies) 
M.A. (Philosophy) (First Class)   ๒๕๔๕  Madras Christian College, Inida 
พธ.บ. (ปรัชญา) (เกียรตินิยมอันดับ ๑)   ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
   ประเทศไทย 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
เสนอผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ มนตรี  วิวาห์สุข. (๒๕๕๔). แผนที่ครอบครัวในพระไตรปิฎก. นิตยสารพุทธจักร. ๖๕ ฉบับที่ ๑ 

มกราคม หน้า ๒๖-๒๘, ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ หน้า ๒๙-๓๗, ฉบับที่ ๓ มีนาคม หน้า ๔๖-๕๐, 
ฉบับที่ ๔ เมษายน หน้า ๔๒-๕๑, ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม หน้า ๓๗-๔๐, ฉบับที่ ๖ มิถุนายน หน้า 
๒๘-๔๒, ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม หน้า ๒๘-๓๔. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์   

 ข้อสังเกตุ  เป็นบทความทางพระพุทธศาสนา ไม่มีการอ้างอิงทางวิชาการ และไม่ได้เผยแพร่  
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด   
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เรื่องท่ี ๒ มนตรี  วิวาห์สุข. (๒๕๕๔). ภาพพจน์ของแม่จากบทเพลง. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. ๓๓(๑), ๒๐๘-๒๓๖. 

 (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  
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์  
 
เรื่องท่ี ๓ มนตรี  วิวาห์สุข. (๒๕๕๔). ภรรยาคือยอดสหาย. วารสารกระแสวัฒนธรรม. ๑๒(๒๑), ๒๒-๓๘. 
 (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  
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์  
 
เรื่องท่ี ๔ มนตรี  วิวาห์สุข. (๒๕๕๓). ลกู: วัตถุมงคลแห่งครอบครัวชาวพุทธ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ

วิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ๒(๓), ๒๗ – ๔๓. 
 (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  
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์  
 
เรื่องท่ี ๕ มนตรี  วิวาห์สุข. (๒๕๕๒). แม่พ่อแบบพุทธ. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์. ๒๖(๑), ๘๑ – ๙๘. 
 (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  
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์  
 
ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพิ่มเติมในการขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการครั้งนี้ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ มนตรี วิวาห์สุข. (๒๕๕๖). ศึกษาวิเคราะห์การอธิบายอิทธิบาทแบบสัมพันธ์และแบบเอกเทศ. 

ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๕ การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (หน้า ๗๓๒-๗๔๑). นครปฐม:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายมนตรี วิวาห์สุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
โดยวิธีเทียบ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายมนตรี วิวาห์สุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสังคมศึกษา ของ นายมนตรี วิวาห์สุข โดยวิธีเทียบ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสังคมศึกษา ของ นายมนตรี วิวาห์สุข โดยวิธีเทียบ โดยให้ตัดบทความ 
  ทางวิชาการ เรื่องที่ ๑ ออก 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวภัทราพร สร้อยทอง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
 

  นางสาวภัทราพร สร้อยทอง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐-๒๕๔๓ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๗ ปี ๙ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Urban Environmental Management) ๒๕๕๗ Asian Institute of Technology   

     ประเทศไทย 
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) ๒๕๔๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ- 
    ทหารลาดกระบัง ประเทศไทย 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)  ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Soytong, P., Janchidfa, K., Phengphit, N. & Chayhard, S. (2016). The Effects of 

Land Use Change and Climate Change on Water Resources in the Eastern Region 
of Thailand. International Journal of Agricultural Technology, 12(7.1), 1695-1724. 

 (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 

 

เรื่องท่ี ๒ Soytong, P. & Ranjith, P. (2016). Spatial analysis of the environmental conflict 
between state, society and industry at the Map Ta Phut-Rayong conurbation in 
Thailand. International Journal of Environmental Development Sustainability, 
2016(16), 1-24. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 

 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวภัทราพร สร้อยทอง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ โดยวธิีปกต ิแบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวภัทราพร สร้อยทอง (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๘๗๕๓๙๑ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว) แล้วเห็นว่า  
นางสาวภัทราพร สร้อยทอง เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวภัทราพร สร้อยทอง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ของ นางสาวภัทราพร สร้อยทอง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ของ นางสาวภัทราพร สร้อยทอง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาววรัตถา อุทยารัตน์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาวิศวกรรมอุสาหการ 
 

  นางสาววรัตถา อุทยารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๔๒๗-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๙ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Industrail Engineering   ๒๕๕๖  Tokyo Institute of Technology, 
         and Management)   Jepan 
M.Eng. (Manufacturing Engineering) ๒๕๕๐ University of Malaya,  Malaysia 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)   ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Authayarat, W., Simsiri, P., Jermjerdphol, N. & Wongkrai, S. (2016). Designing 

factors for walking aid equipment in thai older adults. Malaysian Journal of 
Public Health Medicine, 16(Suppl.1), 29-35. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕   
 
เรื่องท่ี ๒ วิทยา จันทร์ทรง และวรัตถา อุทยารัตน์. (๒๕๖๐). การใช้แผนผังประสบการณ์ของผู้ใช้ 

(Customer Journey Map) ในการค้นหาปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการการให้บริหาร 
 ในภาคอุตสาหกรรม. ใน การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรม

แห่งชาติครั้งท่ี ๘ ประจ าปี ๒๕๖๐ (หน้า ๗๐๑-๗๑๑). 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
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เรื่องท่ี ๓ Authayarat, W., Kasornsuwan, P. & Jiamsanguanwong, W. (2018). Design and 
validation of affective warning pictorials on alcohol container labels In W. Chung 
& C. Shin (Eds.). Advances in Intelligent Systems and Computing: Vol. 585 
Advances in affective and pleasurable design (pp. 34-42). Cham: Springer  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววรัตถา อุทยารัตน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิธปีกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นางสาววรัตถา อุทยารัตน์ (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๑๔๓๖ การบริหารโครงการ) แล้วเห็นว่า นางสาววรัตถา อุทยารัตน์ 
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววรัตถา อุทยารัตน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของ นางสาววรัตถา อุทยารัตน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ทีป่ระชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของ นางสาววรัตถา อุทยารัตน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

๔.๑.๑๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางดลดาว ปูรณานนท์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
 

  นางดลดาว ปูรณานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๗๐-๒๕๔๔ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
โดยมรีายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๖ ปี ๑ เดือน 
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คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ศศ.ด. (จิตวิทยา)   ๒๕๕๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)  ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  ๒๕๓๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ดลดาว ปูรณานนท์. (๒๕๕๙). การตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดความส านึกขอบคุณฉบับ

ภาษาไทยในนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง. 
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. ๑๐(๑), ๔๖-๕๓. 

 (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 ๒ ดลดาว ปูรณานนท์, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์, อาวีพร ปานทอง และอรสา เอ่ียมรัศมีโชติ. (๒๕๖๐). 
การศึกษาความเข้มแข็งอดทนในนิสิตระดับปริญญาตรี ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. ๑๐(๑), ๔๖-๕๕. 

 (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  ๖๕ 
 

บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ดลดาว ปูรณานนท์. (๒๕๕๙). บทบาทของสติในนักจิตวิทยาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ. 

วารสารศึกษาศาสตร์. ๒๘(๑), ๑๔-๒๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางดลดาว ปูรณานนท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางดลดาว ปูรณานนท์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๑๕๓๐๓๕๙ จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต) แล้วเห็นว่า  
นางดลดาว ปูรณานนท์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 



- ๓๕ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางดลดาว ปูรณานนท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ของ นางดลดาว ปูรณานนท์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ของ นางดลดาว ปูรณานนท์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๑.๑๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

  นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๑๓๖-๒๕๕๗ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๓ ปี ๑๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
D.S.N. (Nursing)   ๒๕๔๕ University of Alabama at  
    Birmingham, USA 
ค.ม. (การบริหารการพยาบาล)  ๒๕๓๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์)  ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ เขมารดี มาสิงบุญ, สายฝน ม่วงคุ้ม และสุวรรณี มหากายนันท์. (๒๕๖๐). ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน. 
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. ๒๗(๒), ๒๑๔-๒๒๗. 
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 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ อุตม์ชญาน์ อินทเรือง, เขมารดี มาสิงบุญ และจินตนา วัชรสินธุ์. (๒๕๕๘). แบบจ าลองเชิง
สาเหตุพฤติกรรมการคุมก าเนิดของสตรีวัยรุ่น. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ.  

 ๓๓(๔), ๔๓-๕๓. 
 (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 
 

เรื่องท่ี ๓ ชุติมา เทียนชัยทัศน์, เขมารดี มาสิงบุญ และจินตนา วัชรสินธุ์. (๒๕๕๙). แบบจ าลองเชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 
จันทบุรี. ๒๗(๒), ๗๘-๙๔. 

 (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 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๑๐๓๒๐๑ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ ๑๐๓๒๐๒ การพยาบาล
ผู้ใหญ่ ๒ ๑๐๓๓๐๓ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๓) แล้วเห็นว่า นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๓๗ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
๔.๑.๑๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางอภิญญา นวคุณ 

   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเคมี 
 

  นางอภิญญา นวคุณ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๗๔๓-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๘ ปี 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
D.Sc. Earth and Planetary Science) ๒๕๔๙ Tokyo Institute of Technology, Japan  
วท.ม. (เคมี)   ๒๕๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมี)   ๒๕๓๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๗  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Chankaew, A. & Apinya Navakhun, A. (2016). Determination of inorganic and 

organo arsenic species by purge and trap gas chromatography mass 
spectrometry. In Proceedings of Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2016 (pp. 13-19). Chulalongkorn University. 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Sangawitayakorn, C. & Navakhun, A. (2016). Determination of polycyclic aromatic 
hydrocarbon in seawater by GC-MS and dispersive liquid liquid microextraction. 
In Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 
(pp. 60-65). Chulalongkorn University. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
  



- ๓๘ - 

เรื่องท่ี ๓ อภิญญา นวคุณ, อรอุมา เพ็ชรเปลี่ยน และอนุรักษ์ จันทร์แก้ว. (๒๕๕๗). วธิีสกัดด้วยอัลตรา 
 โซนิคส าหรับการหาปริมาณซัลโฟนาไมด์ในเนื อไก่. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ฉบับพิเศษ  
 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั งที่ ๖, ๒๒๗-๒๘๒. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 
เรื่องท่ี ๔ สุพรรณิการ์ บุญจ าเนียร และอภิญญา นวคุณ. (๒๕๕๗). การสกัดโครเมียม (VI) ในดินโดย

เทคนิคการสกัดด้วยของเหลวแบบอัลตราโซนิค. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ฉบับพิเศษ  
 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั งที่ ๖, ๒๘๓-๒๘๘. 
 (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 ๕ มณีนุช พละสุข, วรรณรัตน์ สทุธิประภา และอภิญญา นวคุณ. (๒๕๕๗). สภาวะที่เหมาะสม 
 ในการหาปริมาณไดเมทธิลอาร์ซีเนตและโมโนเมทธิลอาร์ซีเนตโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-

แมสสเปกโทรเมตรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั งที่ ๖, ๒๘๙-๒๙๗. 

 (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 ๖ อนุรักษ์ จันทร์แก้ว, นันทิยา สุหร่ายเพชร และอภิญญา นวคุณ. (๒๕๕๗). การวิเคราะห์สารกลุ่ม

ซัลโฟนาไมด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ฉบับ
พิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั งที่ ๖, ๓๔๘-๓๕๔. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 
เรื่องท่ี ๗ Navakhun, A. & Malaphong, C. (2011). Determination of polycyclic aromatic 

hydrocarbon in seawater by GC-MS and dispersive liquid liquid microextraction. 
In Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 
(pp. 66-69). Srinakharinwirot University. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 



- ๓๙ - 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อภิญญา นวคุณ. (๒๕๕๘). วิธกีารเตรียมตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสกัดระดับ  

จุลภาค. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๐(๑), ๒๒๗-๒๓๕. 
 (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 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอภิญญา นวคุณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี โดยวิธี
ปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางอภิญญา นวคุณ (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๓๓๗๒ เคมีปลอดภัย) แล้วเห็นว่า นางอภิญญา นวคุณ เป็นผู้มีความ
ช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอภิญญา นวคุณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาเคมี ของ นางอภิญญา นวคุณ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาเคมี ของ นางอภิญญา นวคุณ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๔๐ - 

๔.๑.๑๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเด่นชัย ปราบจันดี 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 

  นายเด่นชัย ปราบจันดี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๑๑๕ สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ed.D. (Educational Studies)  ๒๕๕๗ University of Northern Colorado,  
    USA  
M.Ed. (Teaching English as a Foreign Language) ๒๕๕๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Prabjandee, D. (2016). Portraits from the journey of teaching English language 

learners: An inquiry into teacher identity construction. Journal of Educational 
Research and Innovation, 5(1), 1-15. 

 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)  
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Prabjandee, D. (2015). Journey to Becoming a Thai English Teacher: New 
Perspective on Investigating Teacher Attrition. Alberta Journal of Educational 
Research, 60(3), 522-537. 

 (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 
  



- ๔๑ - 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Prabjandee, D. (2016). Sheltered instruction observation protocol (SIOP): 

Overview, misconceptions, and implication. Journal of Education, 27(3), 1-17. 
 (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 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายเด่นชัย ปราบจันดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายเด่นชัย ปราบจันดี (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๔๗๖๐๐ Research paper writing for Graduate Studies) 
แล้วเห็นว่า นายเด่นชัย ปราบจันดี เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายเด่นชัย ปราบจันดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของ นายเด่นชัย ปราบจันดี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของ นายเด่นชัย ปราบจันดี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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๔.๑.๑๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวพรรณวลัย เกวะระ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 

  นางสาวพรรณวลัย เกวะระ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๕๙-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Sciences of Education)  ๒๕๕๕ Université Rennes 2, France 
M.Ed. (Sciences of Education)  ๒๕๕๒ Université Rennes 2, France 
ค.บ (มัธยมศึกษา-อังกฤษ)  ๒๕๔๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Kewara, P. (2017). Phrasebook: A Way Out for CLIL Teachers in Thailand. Latin 

American Journal of Content and Language Integrated Learning, 10(1), 49-73. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Academic Search Premier 

(http://www.ebsco.com/home)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 

 
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ พรรณวลัย เกวะระ (๒๕๕๙). การเรียนภาษาอังกฤษแบบวิทยาภาษาบูรณาการ : แนวคิดและ

มุมมองส าหรับครูไทย. วารสารศึกษาศาสตร์, ๒๗(๑), ๒๘-๔๐. 
 (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 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวพรรณวลัย เกวะระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวพรรณวลัย เกวะระ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๔๙๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา) แล้วเห็นว่า นางสาวพรรณวลัย เกวะระ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวพรรณวลัย เกวะระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของ นางสาวพรรณวลัย เกวะระ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของ นางสาวพรรณวลัย เกวะระ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๒.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกตแิละภาคพิเศษ ประจ าภาคตน้ ภาคปลาย  
   และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๔,๖๓๘ คน  
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการทั งจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน ๔,๖๓๘  คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี  
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ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคต้น  ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ) ๒  ๒ 
ภาคปลาย  ปริญญาตรี ๒,๖๗๕ ๖๗๐ ๓,๓๔๕ 

ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ) ๖๙๓  ๖๙๓ 
ปริญญาโท ๔๓ ๕๑๖ ๕๕๙ 
ปริญญาเอก ๒๓ ๑๒ ๓๕ 

ภาคฤดูร้อน ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ) ๔  ๔ 
  รวม ๓,๔๔๐ ๑,๑๙๘ ๔,๖๓๘ 

           ข้อมูลวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคต้น ภาคปลาย  
 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๔,๖๓๘ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคต้น ภาคปลาย  
  และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๔,๖๓๘ คน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๒.๒ การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

   โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จ านวน ๑๐๑ คน 
  

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ ก าหนดว่า “ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน 
ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานฝึกงานอาชีพทวิภาคีให้ครูฝึกและอาจารย์นิเทศร่วมกันประเมิน 
ผลการเรียน การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา และเสนอสภาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ” 
  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษาจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั นสูง แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐๑ คน ดังนี  
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ภาคการศึกษา สาขาวิชา 
รวมจ านวนนิสิต 
ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ภาคปลาย การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ๒๒ 
การจัดการธุรกิจโรงแรม ๙ 
การบัญชี ๑๗ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๒ 
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ๓๗ 

ภาคฤดูร้อน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ๓ 
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ๑ 

 รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ 
 
 คณะกรรมการอ านวยการเฉพาะกิจโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพชั นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จ านวน ๑๐๑ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
  วิชาชีพชั นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา จ านวน ๑๐๑ คน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๓ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๓.๑ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
   (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร
ที ่๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้แต่งตั งคณะท างานเพ่ือพิจารณาการปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ นั น คณะท างานฯ ได้พิจารณาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของมหาวิทยาลัยชั นน าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพ่ือส าเร็จ
การศึกษาของนิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๒ แล้วมีมติให้ปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๓) (ข) เป็น “เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”  
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  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง  
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติ 
  ๑.  เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับแก้ข้อ ข้อ ๓๐ (๓) (ข) เป็น “แบบ ๒ ศึกษารายวิชา
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ” 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั งที่ ๙/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ ปรับแก้ค าว่า “วิทยานิพนธ์” เป็น “ดุษฎีนิพนธ์” 
  ๑.๒ วรรคสุดท้ายเพ่ิมข้อความ “หรือตามท่ีสภาวิชาการก าหนด” 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๒ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
   และขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
   และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๑:๒๐ ๑๕ 
๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ๑:๒๐ ๑๒ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื นฐาน (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกล
ฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๑:๒๐ ๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รวม   ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐ ๖๕๐ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์ท่ีจะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรใหม่) จ านวน ๒ สาขา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ และการพัฒนา 
พื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) และ 
ได้ทบทวนและปรับแผนการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรให้เหมาะสมกับจ านวนคณาจารย์ที่จัดการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี  
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

 ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

๓๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

รวม ๕๕๐ ๕๗๐ ๕๗๐ ๕๗๐ 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 ๑. การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ขอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ  
  และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมชี แจง 
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  ๔.๓.๓ ขอเปลี่ยนแปลงสีประจ าคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
   จากเดิม “สีเขียวมะกอก” เป็น “สีเขียวป่า” 
 

  ด้วยคณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสี 
ประจ าคณะฯ เป็น สีเขียวป่า (Forest Green) รหัสสี C๘๓ M๒๑ Y๑๐๐ K๘ (Cyan: ๘๓ Magenta: ๒๑ 
Yellow: ๑๐๐ Black: ๘) เนื่องจากสีปัจจุบันที่คณะฯ ใช้เป็นสีเขียวมะกอก รหัสสี C๓๔ Y๑๐๐ K๖๐ ซึ่งมี
ความใกล้เคียงกับสีประจ าคณะเภสัชศาสตร์   
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๖๐  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสีประจ าคณะการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร แล้ว 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสีประจ าคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 จากเดิม “สีเขียวมะกอก” เป็น “สีเขียวป่า” 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ มอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงสีประจ าคณะ 
 เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการหรือไม่ หากเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 
 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ หากไม่ใช่อ านาจหน้าของสภาวิชาการให้ถอนวาระ 
 
 ๔.๔ การของดรับนิสิตและการขอปิดหลักสูตร 
  ๔.๔.๑ ของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   การจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรมีนิสิตประสงค์เข้าเรียนลดลง คณะฯ จึงขอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าว 
โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั งสิ น ๑๗ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอน
จนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  



- ๕๐ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่ไม่อนุมัติ 
  การขอปิดหลักสูตร เนื่องจากมีนิสิตทีย่ังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๒ ของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรมีนิสิตประสงค์เข้าเรียนลดลง คณะฯ จึงขอยกเลิก
หลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั งสิ น ๓๐ คน และคณะฯ จะด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษาทั งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการของดรับนิสิตและขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่ไม่อนุมัติการขอปิดหลักสูตร เนื่องจากมีนิสิตทีย่ังไม่ส าเร็จ 
  การศึกษา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๕๑ - 

 ๔.๕ หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
  ๔.๕.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
   (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถและเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความรู้ความช านาญในด้านภูมิสารสนเทศอย่างลึกซึ ง รวมทั งมี
ความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยขั นสูงที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศไทยและนานาชาติ สามารถน าความรู้
ทางวิชาการมาใช้แก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาทรัพยากรของประเทศ โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี จะมีคุณลักษณะ ดังนี   
  ๑. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ทั งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ในการท าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของ
พื นทีไ่ด้  
  ๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศและสามารถท าหน้าที่ในบทบาทผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม รวมทั งสามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  ๓. มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าความรู้ ความสามารถใช้ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟท์แวร์ ความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์รวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการเรียนและการท าวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหา วางแผน การบริหาร
จัดการเชิงวิชาการ วิจัยและพื นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๒ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๗ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๑๓ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  

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


- ๕๒ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. หมวดที่ ๑ ข้อ ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ตรวจสอบ 
  ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชาหรือไม่ และให้ตรวจสอบหลักสูตรต้องผ่าน 
  สภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอู่ฮ่ันด้วยหรือไม่ 
 ๒. หมวดที่ ๑ ข้อ ๗ ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ขอให้ปรับปีที่เผยแพร่เป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๓. หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอให้ปรับให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 
  ทั ง ๖ ด้าน 
 ๔. รายวิชา ๘๗๖๕๒๔๖๑ สัมมนาส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑ ขอให้พิจารณา 
  ทบทวนปรับชื่อวิชา เป็น “สัมมนาทาง....” 
 ๕. รายวิชา ๒๐๑๔๐๐๐๕๐ รวมทักษะภาษาจีน ขอให้ปรับชื่อวิชาเป็น  
  “ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน” 
 ๖. รหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยอู่ฮ่ันขอให้ปรับให้เป็นรหัสรายวิชาของ 
  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยให้ท าตารางเทียบรหัสไว้ในแต่ละรายวิชาด้วย  
  เพ่ือให้การบริหารจัดการในระบบฐานข้อมูลง่ายขึ น 
 ๗. รายวิชา ๒๐๑๘๐๐๐๐๒ ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ ๔ หน่วยกิต และ 
  รายวิชา ๒๐๑๐๐๐๐๓ วิทยานิพนธ์ ๘ หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ของ 
  มหาวิทยาลัยอู่ฮ่ัน ไม่สอดคล้องกับรายวิชาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ที่ก าหนดให้รายวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก ๒ มีจ านวนหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต  
  จึงให้ยุบรวมให้เป็น ๑ รายวิชา จ านวน ๑๒ หน่วยกิต เพ่ือให้สามารถเทียบรายวิชา 
  ระหว่างมหาวิทยาลัยอู่อ่ันกับมหาวิทยาลัยบูรพาได้ 
 ๘. หมวดที่ ๕ ข้อ ๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขอให้ตัดเนื อหา  
  “และตามประกาศของมหาวิทยาลัยอู่ฮ่ันออก” 
 ๙. ขอให้ปรับ Curriculum Mapping ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อ 
  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา  
 ๑๐. หมวดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ขอให้แบ่งกลุ่มอาจารย์เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 ๑๑. ขอรายชื่อและประวัติของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอู่อ่ันที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ 
  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตามเกณฑ ์เพ่ือน ารายชื่อมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๑๒. ปรับการเขียนผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามรูปแบบ American Psychological 
  Association (APA) 
 ๑๓. เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั ง  
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  ๔.๕.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
   แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน 
 

  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
จ านวน ๒๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
 ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา 
  ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๒๐ คน 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เมื่อสิ นสุดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี  
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  ๑. มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ศาสตร์ทางภาษาและวรรณกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการและสร้างสรรค์สังคม 
  ๒. มีความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านภาษาไทย วรรณกรรมไทย  
คติชนวิทยา ภาษาและวรรณกรรมอาเซียน เพ่ือน าผลการวิจัยมาจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการและประยุกต์ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
  ๓. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  ๔. มีความสามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และวางแผนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้ 
สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้าสถานการณ์และวัฒนธรรมกลุ่ม ทั งในฐานะที่เป็นผู้น าและผู้ตาม 
  ๕. มีความสามารถคัดกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าซึ่งได้จากการ
สืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน ามาสรุปและใช้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ     ๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๑๘ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์      ๑๒ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงานข้อมูล 
  การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
  (มคอ. ๐๔) โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  

http://e-meeting.buu.ac.th/
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  ๑.๑ ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื่องจากวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อเนื อหา 
   ซ  าซ้อนกัน 
  ๑.๓ ให้ตรวจสอบสถานะของหลักสูตร โดยให้ประสานงานไปที่ส านักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา หากหลักสูตรเดิมยังไม่อนุมัติให้ปิดหลักสูตร 
   ให้ปรับเป็น “หลักสูตรปรับปรุง” 
  ๑.๔ ขอให้ตรวจสอบปีของหลักสูตรให้สอดคล้องกันทั งเล่ม  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๕.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
   จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๗ คน 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๗ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการ 
ขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
จ านวน ๗ คน 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท  
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒  
 จ านวน ๗ คน โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบสถานะของหลักสูตร หากส านักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่อนุมัติให้ปิดหลักสูตร ให้ส่งหนังสือขอยกเลิกการขอ 
 ปิดหลักสูตรและให้ปรับเป็นหลักสูตรปรับปรุง และถอนวาระนี  
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 ๔.๖ หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๖.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะพยาบาลศาสตร์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลานาน ๕ ปีการศึกษา จึงเห็นควร
ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั งรองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ การเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและศูนย์การแพทย์นานาชาติ ทั งนี เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ รอบระยะเวลา ๕ ปี 
    โครงสร้างหลักสูตร 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๔๘ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์      ๔๘ หน่วยกิต 
  ฝึกประสบการณ์วิจัย ๒๔๐ ชั่วโมง 
  แบบ ๒.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๕๒ หน่วยกิต 
  วิชาแกน   ๑๔ หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๒ หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์      ๓๖ หน่วยกิต 
  ฝึกประสบการณ์วิจัย ๑๘๐ ชั่วโมง 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๖/ว ๓๒๓๗  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 ๒. เสนอสภาการพยาบาลก่อนเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพ 
  การศึกษา และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๖.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เปิดสอนมาตั งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นโยบายพัฒนาประเทศไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (EEC) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หลักสูตร 
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั งนี  เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
    โครงสร้างหลักสูตร 
 

    ระดับปริญญาเอก 
  แบบ ๑.๑  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๔๘ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ    ไม่นับหน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก     ไม่นับหน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์      ๔๘ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
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 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแบบรายงาน 
  ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานระดับปริญญาเอก  
  (มคอ. ๐๖) โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ ขอให้ปรับปีหลักสูตรเป็น ปี ๒๕๖๑ 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน โดยปรับวัตถุประสงค์ของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกให้แตกต่างกัน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม 
   ให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ น 
  ๑.๔ ขอให้ปรับขนาดของตัวอักษรในเอกสารภาคผนวกให้มีขนาดใหญ่ขึ น 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๖.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
   โซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะโลจิสติกส์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เปิดสอนมาตั งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น นโยบายพัฒนาประเทศไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
หลักสูตรจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ทั งนี  เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
    โครงสร้างหลักสูตร 
    ระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก ๒  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
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  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๙ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์      ๑๒ หน่วยกิต 
  แผน ข  
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   ๓๖ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๕ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๑๘ หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์        ๓ หน่วยกิต 
    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี  
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
  โซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ๑.๑ ขอให้ปรับปีหลักสูตรเป็น ปี ๒๕๖๑ 
  ๑.๒ ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจน โดยปรับวัตถุประสงค์ของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกให้แตกต่างกัน 
  ๑.๓ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ขอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม 
   ให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ น 
  ๑.๔ ขอให้ปรับขนาดของตัวอักษรในเอกสารภาคผนวกให้มีขนาดใหญ่ขึ น 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๗ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

  วาระท่ี ๔.๗.๑ ถึง วาระที่ ๔.๗.๒๙ ประธานขอให้น าไปพิจารณาในการประชุม 
ครั งพิเศษที่ ๓/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 ๔.๘ ขออนุมัติในการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท ในภาคการศกึษาปลาย และ 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดม้ีมติให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์งดรับนิสิตในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาโท จ านวน ๗ หลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
 ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
 ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน 
 ๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก 
 ๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
 ๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์ นั น 
 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของนิสิตปัจจุบันเพื่อให้นิสิต
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และได้ด าเนินการติดตามนิสิตที่คงค้างอยู่ในระบบของแต่ละ
หลักสูตร โดยมีจ านวนนิสิตลดลงตามล าดับ ในการนี  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จึงขออนุมัติในการเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒ หลักสูตร 
ได้แก่ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก  
  ภาคการศึกษาปลาย จ านวน ๓๕ คน 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน ๒๐ คน 
 ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ภาคการศึกษาปลาย จ านวน ๓๕ คน 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน ๕๐ คน 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพิจารณา 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา ขออนุมัติในการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย และ 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการธุรกิจโลก และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้  
  โดยจ านวนการรับนิสิตในแต่ละภาคการศึกษาให้น านิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษามาค านวณ 
  สัดส่วนด้วย และให้คิดสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ “จ านวนนักศึกษาที่ท า 
  วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้อง 
  ไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศกึษา” 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั งที่ ๖/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องจากยังไม่ได้พิจารณาวาระท่ี ๔.๗.๑-๔.๗.๒๙ ที่ประชุม 
 จึงก าหนดวันประชุม ครั งพิเศษท่ี ๓/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
 เวลา ๑๐.๐๐ น. 
  
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 

(นางเสริมศรี  สามารถกิจ)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ผู้จดรายงานการประชุม                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


