รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
-------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๔. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
๑๑. ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๘. นางนิตยา โคตรศรีเมือง
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
๑๙. นางเสริมศรี สามารถกิจ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศิริ บาร์เนท
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
๖. ดร. ชัยณรงค์ เครือนวน
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ
๘. ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม
๙. ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
๑๐. นางสาวมินทร์ลดา รัตนกุล
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
๑๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
๑๓. นายวัชระ วงศ์เกิดสุข
๑๔. นายไพศาล ริมชลา
๑๕. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
๑๖. นางสาวณัฐสุดา ถาวร
๑๗. นางปัทมา วรรัตน์
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะดนตรีและการแสดง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา

-๓วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
๑.๓ รายงานความก้าวหน้าการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ

จากการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่ง
ทางวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติให้ยกร่างข้อบังคับฯ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ กองบริการการศึกษา
ได้จัดทาร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว และจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

-๔วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณา การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
แล้วมีมติ ดังนี้
๑. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเพื่อทบทวนจานวน
ภาคการศึกษาที่นิสิตแต่ละคนจะขอขยายเวลาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
๒. มอบให้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจติดต่อนิสิตเพื่อสอบถามความต้องการในการศึกษาต่อ
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปข้อมูลให้ละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการทา
ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตแต่ละคน
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้ดาเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอการขอขยาย
เวลาเรียนของนิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน ๒๖ คน โดยแสดงเหตุผลอย่าง
ละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ซึง่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๖.๒.๔ ระบุว่า “...ผูที่สาเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาเอกใหใช้เวลาศึกษา
ภายใน ๕ ปการศึกษา สาหรับนิสิตภาคปกติ และภายใน ๗ ปการศึกษาสาหรับนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิต
ภาคปกติที่เรียนนอกเวลาราชการ ในกรณีที่มีเหตุผลจาเปนอย่างยิง่ ที่จะตองขยายเวลาเรียน
ใหคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเรียนไดอีกไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา”
โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๖.๒.๔ ไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒.๓ ซึ่งระบุว่า “...ผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา”
บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้
หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด”
ฝ่ายวิชาการได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา การขอขยายเวลาเรียนของนิสิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ มอบคณะกรรมการประจาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับ
การขอขยายเวลา โดยให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีความก้าวหน้าและมีแนวโน้มที่จะ
สามารถสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ และให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งต่อไป

-๕วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสรไกร ศรีศุภผล
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
นายสรไกร ศรีศุภผล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๕๒-๒๕๔๔ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๗ เดือน
คุณวุฒิ
วท.ด. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๔
๒๕๔๔
๒๕๔๑

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Srisuphaphon, S., Kaewsnod, A., Limphirat, A., Khosonthongkee, K. & Yan, Y.
(2016). Role of pentaquark components in φ meson production protonantiproton annihilation reactions. Phys. Rev. C93, 025201-1-025201-8).
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
เรื่องที่ ๒ Srisuphaphon, S. & Deachapunya, S. (2015). The study of wave motion in the
Talbot interferometer with a lens. Wave Motion, 56, 199–204.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐
เรื่องที่ ๓ Temnuch, W., Deachapunya, S., Panthong, P., Chiangga, S. & Srisuphaphon, S.
(2018). A simple description of near-field and far-field diffraction. Wave Motion,
78, 60-67.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๕๐

-๖ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายสรไกร ศรีศุภผล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายสรไกร ศรีศุภผล (เอกสารคาสอนและ
ประเมินการสอน วิชา ๓๐๘๒๑๑๕๙ กลศาสตร์ ๑) แล้วเห็นว่า นายสรไกร ศรีศุภผล เป็นผู้มีความชานาญ
พิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายสรไกร ศรีศุภผล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายสรไกร ศรีศุภผล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายสรไกร ศรีศุภผล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายพูลพงศ์ สุขสว่าง
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถิติการศึกษา

นายพูลพงศ์ สุขสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๑๘๙-๒๕๔๖ สังกัดสานักงานการศึกษา วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติการศึกษา โดยวิธี
ปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๔ ปี

-๗คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) ๒๕๕๓
ค.ม. (สถิติการศึกษา)
๒๕๔๖
ค.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)
๒๕๔๔

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ พูลพงศ์ สุขสว่าง. (๒๕๖๐). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บริบทขององค์กรความผูกพันต่อ
องค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา. วารสารศรี
ปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๑๗(๑), ๘๓ – ๘๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
หนังสือ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ พูลพงศ์ สุขสว่าง. (๒๕๖๑). โมเดลสมการโครงสร้าง (พิมพ์ครั้งที่ ๒). ชลบุรี: เอ.พี.บลูพริ้นท์.
(๓๖๐ หน้า) ISBN 9 786164 556270
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
นั้น เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนนามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายพูลพงศ์ สุขสว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติ
การศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายพูลพงศ์ สุขสว่าง (เอกสารคาสอนและ
ประเมินการสอน วิชา ๖๙๓๗๑๑ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง) แล้วเห็นว่า นายพูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นผู้มี
ความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายพูลพงศ์ สุขสว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถิติการศึกษา ของ นายพูลพงศ์ สุขสว่าง โดยวิธปี กติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

-๘มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถิติการศึกษา ของ นายพูลพงศ์ สุขสว่าง โดยวิธปี กติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๙๑๐-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๑๑ เดือน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๓
๒๕๔๐
๒๕๓๘

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University of East Anglia, England.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๕ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Pakapongpun, A. (2018). The relation among Euler’s Phi function, Tau function
and
Sigma function. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 118(3),
675-684.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ Pakapongpun, A. (2017). The formula form of the points of Parabolic tangents.
International Journal of Mathematics Trends and Technology (IJTT), 52(5), 288-290.
(เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

-๙พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๓ Pakapongpun, A. (2017). Derivation of Conditions for Derivative of Area equal
Perimeter. International Journal of Mathematics Trends and Technology (IJTT),
44(4), 276-278.
(เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๔ Pakapongpun, A. (2013). The Dirichlet series for powers of maps on natural
numbers. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 86(3), 579583.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๕ Dokchan, R. & Pakapongpun, A. (2012). The Formulation of Dirichlet series of the
number theoretic functions. International Journal of Pure and Applied
Mathematics, 80(3), 395-401.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๙๐
ตารา จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์. (๒๕๖๑). ทฤษฎีจานวน. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิยาลัยบูรพา, ๑๕๕ หน้า.
(ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
นั้น เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาแล้วในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนนามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐

- ๑๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ (เอกสารคาสอน
และประเมินการสอน วิชา ๓๐๒๑๒๑๕๙ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๑) แล้วเห็นว่า นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
กาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเจษฎา สายใจ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นายเจษฎา สายใจ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๑๐๘๑-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์
ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๙ ปี
คุณวุฒิ
Dr.-Ing. (Elektrotechnik und
Informationstechnik)
M.Eng. (Mechatronics)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๖

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University Duisburg-Essen, Germany.

๒๕๔๕
๒๕๔๒

Asian Institute of Technology, Thailand
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ประเทศไทย

- ๑๑ กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Saijai, J. & Thanomsat, N. (2016). Earth leakage current detection and
identification scheme for a single-phase low-voltage electrical appliance system
using frequency domain analysis. In Proceedings of the 13th International
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp. 1-4). Chiang
Mai, IEEE.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
เรื่องที่ ๒ เจษฎา สายใจ และณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์. (๒๕๖๒). การแยกแยะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสรั่วใน
โครงข่ายไฟฟ้าแรงต่าด้วยวิธีวิเคราห์ความถี่. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ๑๒(๑),
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
บทความทางวิชาการ จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ เจษฎา สายใจ และเฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร. (๒๕๖๑). การทบทวนวิธีวินิจฉัยข้อบกพร่องในระบบ
ควบคุมพลวัต. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๑๓(๒),
(ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายเจษฎา สายใจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายเจษฎา สายใจ (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินการสอน วิชา ๕๐๔๓๑๕ ระบบควบคุม) แล้วเห็นว่า นายเจษฎา สายใจ เป็นผู้มีความ
ชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด

- ๑๒ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายเจษฎา สายใจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของ นายเจษฎา สายใจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของ นายเจษฎา สายใจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

นายปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๑๔-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี
คุณวุฒิ
D.Eng. (Civil Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมเทคนิคธรณี)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๖
๒๕๕๑

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

๒๕๔๘

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Tongji University, China
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่

- ๑๓ เรื่องที่ ๑ Chattonjai, P. (2016). Numerical implementation of energy-based models in
explicit finite element analysis for sand in plane strain compression. kmutnb int j
appl sci technol, 9(1), 53-60.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ Chattonjai, P. (2016). Hypoplastic model for simulation of compressibility
characteristics of cement-admixed Bangkok soft clay at high water content. In
Proceedings of API Conference proceedings, Volume 1738 (pp 480064 (1-5).
Greece.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงาน
ทางวิชาการ ของ นายปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๕๑๐๑๕๙ สถิตยศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา) แล้ว
เห็นว่า นายปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ นายปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ นายปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๔ ๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวรวุฒิ เพ็งพันธ์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
นายวรวุฒิ เพ็งพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์ เลข
ประจาตาแหน่ง ๒๕๑-๒๕๔๗ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี
คุณวุฒิ
Ph.D. (Educational Sciences)
ค.ม. (พัฒนศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๘
๒๕๔๘
๒๕๔๓

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ
Universite Paul-Valery Montpellier III, France
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ วรวุฒิ เพ็งพันธ์. (๒๕๕๘). การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาการศึกษากับสังคม. วารสารการศึกษาและ
การพัฒนาสังคม, ๑๑(๒), ๒๐๑-๒๑๒.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ วรวุฒิ เพ็งพันธ์. (๒๕๕๙). จิตตปัญญาศึกษากับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ. วารสารการศึกษา
และการพัฒนาสังคม, ๑๒(๒), ๗-๑๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายวรวุฒิ เพ็งพันธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพื้นฐาน
การศึกษา โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑

- ๑๕ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายวรวุฒิ เพ็งพันธ์ (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๐๐๑๐๑ ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา) แล้วเห็นว่า นายวรวุฒิ
เพ็งพันธ์ เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายวรวุฒิ เพ็งพันธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา ของ นายวรวุฒิ เพ็งพันธ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา ของ นายวรวุฒิ เพ็งพันธ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายธนัสถา รัตนะ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์

นายธนัสถา รัตนะ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๓๗-๒๕๕๔ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอกาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๘ เดือน
คุณวุฒิ
ปร.ด. (ฟิสิกส์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๓

วท.ม. (ฟิสิกส์)

๒๕๕๐

ศศ.บ. (ฟิสิกส์)

๒๕๔๐

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

- ๑๖ กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Rattana, T., Witit-Anun, N., Suwanboon, S. & Chaiyakun, S. (2013). Influence of
annealing temperature on microstructural and optical properties of TiN thin
films deposited by DC reactive magnetron sputtering. Advanced Materials
Research, 770, 197-200.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
เรื่องที่ ๒ Rattana, T., Witit-Anun, N., Suwanboon, S. & Chaiyakun, S. (2014). Preparation
and properties of TiO2 thin films deposited on different substrates by sol-gel
method. Advanced Materials Research, 979, 355-358.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐
เรื่องที่ ๓ Rattana, T., Suwanboon, S. & Kedkaew, C. (2016). Effect of annealing
temperature on NiO/ZnO heterojunction thin films prepared by sol-gel method.
Key Engineering Materials, 675-676, 225-228.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายธนัสถา รัตนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธี
ปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายธนัสถา รัตนะ (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๘๑๐๓๕๙ ฟิสิกส์สาหรับวิศวกรรม ๑) แล้วเห็นว่า นายธนัสถา รัตนะ
เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
กาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายธนัสถา รัตนะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์

- ๑๗ ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนัสถา รัตนะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ของ นายธนัสถา รัตนะ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๑๑-๒๕๕๓ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๖ เดือน
คุณวุฒิ
วุฒิบัตรอนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
วุฒิบัติสาขากุมารเวชศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
พ.บ. (แพทยศาสตร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๓
๒๕๔๕
๒๕๔๓
๒๕๔๑
๒๕๓๗

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
แพทยสภา ประเทศไทย
แพทยสภา ประเทศไทย
แพทยสภา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ รมร แย้มประทุม, มณีรัตน์ ภาคธูป, อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ, กฤชฐา จีระวงศ์พานิช, ขันทอง สุข
ผ่อง และศรีสกุล สุวรรณรัตน์. (๒๕๖๐). ผลของการเล่านิทานต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ
เด็กปฐมวัย: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม. วารสารกุมารเวชศาสตร์, ๕๖(๑), ๒๓-๓๒.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๗๐

- ๑๘ บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ รมร แย้มประทุม. (๒๕๕๙). ความสาคัญของการเล่นต่อพัฒนาการในเด็ก. วารสารสมาคมเวช
ศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, ๖(๓), ๒๗๕-๒๘๑.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมาร
เวชศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม (เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา ๕๘๒๔๐๑ กุมารเวชศาสตร์ ๑ ๕๘๒๔๐๒ กุมารเวชศาสตร์ ๒ ๕๘๒๔๐๓ กุมารเวช
ศาสตร์ ๓ และรายวิชาประกอบอีก ๑๖ หัวข้อ และประเมินการสอนรายวิชา ๕๘๒๔๐๑ กุมารเวชศาสตร์
๑) แล้วเห็นว่า แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๑๙ ๔.๑.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอนุตตรา อุดมประเสริฐ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี
นางสาวอนุตตรา อุดมประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่ง
อาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๑๐๑๕/๒๕๕๕ สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์
ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๘ เดือน
คุณวุฒิ
Ph.D. (Chemistry)
M.S. (Chemistry)
วท.บ. (ชีวเคมี)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๕
๒๕๕๑
๒๕๔๗

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
New York University, USA.
New York University, USA.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Chaithongyot, S., Chomanee, N., Charngkaew, K., Udomprasert, A. &
Kangsamaksin, T. (2016). DNA nanosphere as a drug delivery system for cancer
cells. In Proceedings of the 5th International Biochemistry and Molecular Biology
Conference 2016 (pp. 247-250). Songkla: Prince of Songkla University, Thailand.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๓๐
เรื่องที่ ๒ Chaithongyot, S., Chomanee, N., Charngkaew, K., Udomprasert, A., &
Kangsamaksin, T. (2018). Aptamer-functionalized DNA nanosphere as a stimuliresponsive nanocarrier. Materials Letters, 214, 72-75.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ScienceDirect
(http:// www.sciencedirect.com))
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๔๐
หมายเหตุ: งานวิจัย เรื่องที่ ๑ และเรื่องที่ ๒ เป็นผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยเดียวกัน

- ๒๐ บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Udomprasert, A. & Kangsamaksin, T. (2017). DNA origami applications in cancer
therapy. Cancer Science. 108(8), 1535-1543.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com))
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๖๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวอนุตตรา อุดมประเสริฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวอนุตตรา อุดมประเสริฐ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๑๖๒๐๒๕๙ ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ) แล้ว
เห็นว่า นางสาวอนุตตรา อุดมประเสริฐ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวอนุตตรา อุดมประเสริฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวอนุตตรา อุดมประเสริฐ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี ของ นางสาวอนุตตรา อุดมประเสริฐ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๑ ๔.๑.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๑๑๔-๒๕๔๕ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๑ เดือน
คุณวุฒิ
M.A. (Korean Linguistics)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๔

ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)

๒๕๔๘

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Chungnam National University,
Republic Korea.
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ ณัฐวรรณ สินาโรจน์. (๒๕๕๘). ปัญหาในการเรียนภาษาเกาหลีของนิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ใน การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๘ (หน้า ๓๘๐-๓๙๑). ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Sinaroj, N. & Kim, E.G. (2016). A study on teaching method of the Korean degree
adverb’s meaning for Thai learner. In Proceedings of the 3rd International Joint
Conference on Korean Studies and Thai Studies (pp 99-116). Chonburi: Faculty
of Humanities and Social Science, Burapha University.
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาเกาหลี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๓๔๑๒๑๕๙ การฟัง-พูดภาษาเกาหลี ๑) แล้วเห็นว่า
นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์ เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด

- ๒๒ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ของ นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ของ นางสาวณัฐวรรณ สินาโรจน์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๑๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายวรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา)
ตาแหน่งอาจารย์ เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๓๓๒ สังกัดสานักงานการศึกษา คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๙ เดือน
คุณวุฒิ
D.B.A. (Management Information System)
M.Bus. (Business Information System)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๘
๒๕๔๙
๒๕๔๖

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
Victoria University, Australia.
The University of Sydney, Australia.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๒๓ เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ Boonsiritomachai, W. & Pitchayadejanant, K. (2018). Drivers Impacting Residents’
Attitudes Toward Sports Event Tourism: A Hybrid SEM-Neural Networks
Approach. Modern Management Journal, 16(1), 239-249.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
เรื่องที่ ๒ Boonsiritomachai, W. & Phonthanukitithaworn, C. (2018). Destination attributes
that attract Marathon runners: A case study of the Bangsaen21 Half Marathon.
Modern Management Journal, 16(1), 251-262.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๘๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายวรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายวรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๖๘๓๑๖ ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร) แล้ว
เห็นว่า นายวรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย เป็นผู้มีความชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายวรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายวรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายวรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๔ ๔.๑.๑๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสันติ อุดมศรี
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีไทย
นายสันติ อุดมศรี พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๑๒๖-๒๕๔๕ สังกัดภาควิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มีความประสงค์ขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีไทย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๗ เดือน
คุณวุฒิ
ศศ.ม. (ดุริยางคศิลป์)
ศศ.บ. (ดุริยางคศิลป์)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๔๙
๒๕๔๓

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สันติ อุดมศรี. (๒๕๖๑).กราวใน กราวนอก : ประวัติและลักษณะเฉพาะทางดนตรี.
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๖(๕๑), ๒๗๖–๒๙๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
บทความทางวิชาการ จานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ สันติ อุดมศรี. (๒๕๖๐). ความงามของสานวนกลอนระนาดเอก เพลงทะแย สามชั้น สานักดนตรี
ไทยครูรวม พรหมบุรี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.วารสารศิลปกรรมบูรพา ,๒๐(๑), ๖๕–๗๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายสันติ อุดมศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
อนุสาขาวิชาดนตรีไทย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายสันติ อุดมศรี (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๗๗๓๑๐๓๕๙ ปี่พาทย์ ๒) แล้วเห็นว่า นายสันติ อุดมศรี เป็นผู้มีความ
ชานาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด

- ๒๕ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นายสันติ อุดมศรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีไทย ของ นายสันติ อุดมศรี
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีไทย ของ นายสันติ อุดมศรี
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
๔.๑.๑๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางอมรทิพย์ อมราภิบาล
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นางอมรทิพย์ อมราภิบาล พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ตาแหน่งอาจารย์
เลขประจาตาแหน่ง ๙๐๙๘๕ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ มี
ความประสงค์ขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดารงตาแหน่งอาจารย์
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๔ เดือน
คุณวุฒิ
ปร.ด. (อาชญาวิทยาการบริหารยุติธรรมและสังคม)
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

ปี พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๕
๒๕๔๓
๒๕๓๒

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่

- ๒๖ เรื่องที่ ๑ อมรทิพย์ อมราภิบาล. (๒๕๕๙). เหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มเยาวชน: ปัจจัยเสี่ยง
ผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการปรึกษาบุคคลที่สาม. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา, ๑๔(๑), ๕๙–๗๓.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
เรื่องที่ ๒ อมรทิพย์ อมราภิบาล. (๒๕๖๑). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความหวาดกลัวอาชญากรรม
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวในพัทยาและบางแสน จังหวัดชลบุรี. Veridian E-Journal, Silpakorn
University, ๑๑(๑), ๒๙๗๕–๒๙๙๒.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ ๑๐๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางอมรทิพย์ อมราภิบาล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางอมรทิพย์ อมราภิบาล (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๗๕๒๖๒๕๙ การบริหารความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรอง) แล้วเห็นว่า นางอมรทิพย์ อมราภิบาล เป็นผู้มีความชานาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากาหนด
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ของ นางอมรทิพย์ อมราภิบาล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นางอมรทิพย์ อมราภิบาล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ
ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เป็นตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นางอมรทิพย์ อมราภิบาล โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒
๒. นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป

- ๒๗ ๔.๒ งานบริหารวิชาการ
๔.๒.๑ การเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิชาการ จานวน ๑ คน เป็นกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ... “(๕) ผู้แทนจากกรรมการ
สภาวิชาการ ๑ คน เป็นกรรมการ ”
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ฝ่ายวิชาการจึงขอให้สภาวิชาการพิจารณาเสนอ
รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ จานวน ๑ คน เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา การเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิชาการ จานวน ๑ คน
เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเสนอให้ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
๔.๒.๒ การขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ของนางสาวอัญชลี จันทร์คง

ด้วย นางสาวอัญชลี จันทร์คง รหัสนิสิต ๕๕๘๑๐๐๔๐ นิสิตระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ยื่นคาร้องขอขยายเวลาเรียน โดยตามกาหนดการปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย กาหนดวันสุดท้ายของการสาเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากนิสิตอยู่ระหว่างรอตอบรับการตีพิมพ์บทความ จานวน ๒ เรื่อง โดยเป็นวารสาร
ระดับนานาชาติ ๑ เรื่อง และวารสารระดับชาติ ๑ เรื่อง ภายใต้ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของสาหร่าย Symbiodinium ในปะการังแข็งในอ่าวไทย (Genetic diversity of
Symbiodinium in scleractinian corals in the Gulf of Thailand)” โดยมีผู้ช่วยศาสตาจารย์
ดร.นรินทร์รัตร์ คงจันทร์ตรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตมี ดังนี้
๑. สอบปากเปล่าผ่านเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
แก้ไขเล่มดุษฎีนิพนธ์ พร้อมทั้งรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความจากวารสาร
ทั้งสองแห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จึงมีความจาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก
ประมาณ ๑ ปีการศึกษา
๒. สาเหตุของการดาเนินการวิจัยล่าช้ากว่ากาหนด เนื่องจากประสบปัญหา
หลายประการ ประการแรก หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ (เดิม) ซ้าซ้อนกับงานวิจัยของอาจารย์จากสถาบันอื่น
ซึ่งมาทราบภายหลัง จึงมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทาให้ต้องใช้เวลาในการทบทวนเอกสาร
การวิจัยที่เกี่ยวข้องใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ การเก็บตัวอย่างในภาคสนามต้องมีการดาน้าลึกแบบ SCUBA
Diving ในการเก็บตัวอย่างจากหลายสถานีในอ่าวไทย บางสถานีมีความยากลาบากในการเดินทางต้องรอ

- ๒๘ โอกาสและเวลาในการเดินทางร่วมกับหน่วยงานอื่น ทาให้การเก็บตัวอย่างต้องใช้ระยะเวลานาน นอกจากนี้
เทคนิคที่ใช้การวิเคราะห์คือ Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) เป็นเทคนิคที่มี
ความจาเพาะค่อนข้างมาก ไม่สามารถใช้ Protocol จากห้องปฏิบัติการอื่นได้ ต้องใช้เวลาในการปรับ
เทคนิคอยู่นานจนกว่าจะใช้การได้ หลังจากปรับเทคนิคจนใช้การได้ เครื่องมือในชุดรันเจล DGGE ซึ่งเป็น
เครื่องมือเฉพาะเกิดการชารุดเสียหาย ต้องส่งไปต่างประเทศเพื่อซ่อมแซมซึ่งใช้ระยะเวลาในการซ่อมหลายเดือน
โดยไม่สามารถควบคุมระยะเวลาได้ ทาให้การดาเนินการในห้องปฏิบัติการต้องยืดระยะเวลาออกไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
การอุมศึกษาพิจารณา ตามข้อ ๑๗ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา การขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ของนางสาวอัญชลี จันทร์คง
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ของนางสาวอัญชลี จันทร์คง โดยให้เพิ่มข้อมูลวันที่ยื่นผลงานเพื่อตีพิมพ์ในแต่ละเรื่อง
ในสรุปเนื้อหาวาระการประชุมด้วย
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๓ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้
ตารางที่ ๑ แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ
จานวน
จานวนการรับนิสิต (คน)
หลักสูตร/สาขาวิชา
เกณฑ์ อาจารย์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ประจา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๑ :๘
๑๑
๒๒
๒๒
๒๒
สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

รวม

๑ :๘

๑๐

๒๐

๒๐

๒๐

๔๒

๔๒

๔๒

- ๒๙ คณะดนตรีและการแสดง มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
๑. ปรับสัดส่วนจานวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่าให้กับคณะวิชาในสาขาศิลปกรรมศาสตร์
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย มีมติร่วมกันว่าควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้
- กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์ ๓ กลุ่มวิชา คือ
๑) กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่เกิน ๑:๑๕
๒) กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ไม่เกิน ๑:๑๒
๓) กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง ไม่เกิน ๑:๑๕
- กลุ่มวิชาประยุกต์ศิลป์ ๑ กลุ่มวิชา คือ
๑) กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ ไม่เกิน ๑:๒๐
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
๒. คณะดนตรีและการแสดง มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์
(Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้
จาก

𝑆𝐶𝐶𝐻
𝐹𝑇𝐸𝑆 =

36

𝐶𝑋
=

36

เมื่อ X = จานวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา
C = จานวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยคณะ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๑๒ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน ๑๑ คน
คิดเป็น FTES = ๑๓๒ วิชาเฉพาะในคณะดนตรีและการแสดง จานวน ๙๔ หน่วยกิต
132 =

แทนค่าในสมการ

ได้ว่า X = ๕๑ คน

94 𝑥
36

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๑๕ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน ๑๐ คน
คิดเป็น FTES = ๑๕๐ วิชาเฉพาะในคณะดนตรีและการแสดง จานวน ๙๔ หน่วยกิต
150 =

แทนค่าในสมการ

ได้ว่า X = ๕๗ คน

94 𝑥
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- ๓๐ ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะดนตรีและการแสดง
และที่คณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓
เกณฑ์

หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
รวม

จานวน
อาจารย์
ประจา
(คน)

แผนการรับนิสิต (คน)
คณะขอปรับแผน
แผนการรับนิสิต เดิม
การผลิตบัณฑิต
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
๒๕๖๐-๒๕๖๓
๒๕๖๑-๒๕๖๓

เดิม

ใหม่

๑:๘

๑:๑๒

๑๑

๒๒

๕๑

๑:๘

๑:๑๕

๑๐

๒๐

๕๗

๒๑

๔๒

๑๐๘

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑-๒๕๖๓ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๒.๔ ขอกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการระบุสาขาวิชา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะและเป็นในทิศทางเดียวกัน โดยใน
“กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจาเป็น และประสงค์จะกาหนดสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบ
จาก ก.พ.อ. ก่อน” ในการนี้ ได้มีส่วนงานในมหาวิทยาลัยประส่งจะขอกาหนดสาขาวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
๑. คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเพิ่มกลุ่ม
สาขาวิชา ดังนี้
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)
โดยประกอบไปด้วย ๒ สาขาวิชาดังนี้
๑.๑.๑ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology)
๑.๑.๒ สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)
โดยมีเหตุผลเพื่อให้คณาจารย์สามารถขอกาหนดตาแหน่งที่สะท้อนวิชาชีพ และ
สอดคล้องต่อความเชี่ยวชาญ โดยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาถึง
สาขาวิชาจิตวิทยาได้อยู่ภายใต้ กลุ่มวิชาทางสังคมศาสตร์ ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงความรู้และอัตลักษณ์ของ
ศาสตร์ทางจิตวิทยาปัจจุบัน จึงมีความประสงค์ขอเพิ่มกลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology) และสาขาวิชา
๒ สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น (ดังเอกสารแนบ ๑)

- ๓๑ ขอเพิ่มสาขาวิชา ดังนี้

๒. วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งอยู่ในกลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ มีความประสงค์

๒.๑ กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ (Accounting and Business
Administration) โดยขอเพิ่มสาขาวิชา ดังนี้
๒.๑.๑ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (Statistics)
๒.๑.๑.๑ การวิเคราะห์สถิติ (Statistics Analysis)
โดยมีเหตุผลเพื่อ คือ ดร.กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ ตาแหน่งอาจารย์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ ได้ขอตาแหน่งทางวิชาการในกลุ่มสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
สถิติศาสตร์ อนุสาขาวิชาการวิเคราะห์สถิติ ไปแล้วนั้น ทางวิทยาลัยนานาชาติเห็นว่าการระบุสาขาวิชา
ดังกล่าวไม่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญ ของ ดร.กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการ
วิเคราะห์สถิติ ในกลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ ซึ่งไม่มีการระบุไว้ในประกาศ ก.พ.อ. จึงเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอขอกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม
ในประกาศ ก.พ.อ. โดยให้เพิ่มสาขาวิชาสถิติศาสตร์ อนุสาขาวิชาการวิเคราะห์สถิติ ไว้ในกลุ่มการบัญชีและ
บริหารธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมการทาวิจัยและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป (ดังเอกสารแนบ ๒)
๓. คณะโลจิสติกส์ ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขอยกขึ้นเป็นสาขาวิชา โดยอยู่ภายใต้กลุ่มอื่นๆ ดังนี้
๓.๑ กลุ่มอื่นๆ (Other Disciplines)
๓.๑.๑ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics Management and Supply Chain)
๓.๑.๑.๑ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
๓.๑.๑.๒ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
๓.๑.๑.๓ การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
๓.๑.๑.๔ วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
๓.๑.๑.๕ วิทยาการเดินเรือ
๓.๑.๑.๖ โลจิสติกส์การบิน
โดยมีเหตุผลเพื่อ คือ คณะโลจิสติกส์ มีความเห็นว่าสาขาวิชาในประกาศ
ก.พ.อ. ยังไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะคณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีการพัฒนามาก ไม่ควรอยู่ภายใต้
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ควรยกขึ้นเป็นสาขาวิชา โดยอยู่ภายใต้กลุ่มอื่นๆ ดังกล่าวในข้างต้น (ดังเอกสารแนบ ๓)
ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. คณะศึกษาศาสตร์ เห็นว่าไม่ควรขอกาหนดชื่อสาขาวิชาย่อย เนื่องจาก
มีสาขาวิชาย่อยอยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์และกลุ่มศึกษาศาสตร์แล้ว
๒. วิทยาลัยนานาชาติ เห็นว่าไม่ควรขอกาหนดชื่อสาขาวิชาย่อย เนื่องจาก
มีสาขาวิชาย่อยอยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ แล้ว
๓. คณะโลจิสติกส์ให้นากลับไปตรวจสอบไม่ให้เป็นสาขาวิชาย่อยมากเกินไป
เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง

- ๓๒ ๔.๓ หลักสูตรปรับปรุง
๔.๓.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจาก
ความซับซ้อนของโลกาภิวัตน์และการขยายตัวของอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ ในระดับสากลที่ส่งผลกระทบต่อ
บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในสังคมไทย ประกอบกับสถานการณ์การเมืองไทย
ในปัจจุบันกาลังที่กาลังเข้าสู่วิกฤติความเชื่อมั่นต่อสถาบันสาคัญของประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นต่อประชาชนในประเทศอย่างกว้างขวางด้วยความซับซ้อนของปัญหา ทั้งในเชิงโครงสร้างและปัญหา
ในระดับปัจเจกชน ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวสังคมไทย จาเป็นต้อง มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาค เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เท่าทันการเปลี่ยนของโลก
ทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม โดยการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ คณะกรรรมการฯ ได้คานึงถึง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาให้การ
ปรับปรุงหลักสูตรจึงเป็นไปเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง สามารถเข้าสู่สถานการณ์และพลวัตแบบใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม อันเป็นบริบทที่แตกต่างออกไปจากนิสิตรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
นอกจากนี้ในส่วนของชื่อสาขาวิชา ได้มีการปรับชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการเป็น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง โดยไม่
เปลี่ยน แปลงชื่อภาษาอังกฤษ คือ Political Economy and Governance ด้วยเหตุผลสองประการ คือ
หนึ่งเป็นการแปลศัพท์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรากศัพท์เดิมทางรัฐศาสตร์ ที่ให้ความหมายคาว่า
Governance หมายถึง “การจัดการปกครอง” คือ การจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจ ที่สมดุลระหว่างรัฐกับ
ประชาชน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การจัดรูปแบบการปกครองที่ดีและเหมาะสมกับ ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมทั้งฝ่ายรัฐ (ในฐานะผู้ปกครอง) กับ ฝ่ายประชาชน (ในฐานผู้ถูกปกครอง) เป็นรัฐประชาที่ดีและ
สองเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับสาขาวิชาการบริหารและรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ใช้คาว่า Governance
ในความหมายการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นความหมายที่ถูกนิยามขึ้นจากธนาคารโลก (World Bank) ที่ให้
ความสาคัญเฉพาะมิติการบริหารจัดการ ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ในขณะที่การแปลของสาขา
รัฐศาสตร์ เป็นการแปลในความหมายกว้างและครอบคลุมถึงการจัดการปกครองของรัฐและสังคม เพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย
และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่กาลังเกิดขึ้น
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ภาคการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยกาหนดครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต

- ๓๓ แบบ ๒.๑
ไม่น้อยกว่า
๕๔ หน่วยกิต
วิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับ
๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/)
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้ปรับแก้หน้าปกหลักสูตรให้เป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ให้ปรับรหัสวิชา หลักที่ ๗-๘ เป็น ๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับปีที่สร้างรายวิชา
๒. ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๓. ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และลุ่มลึก
เหมาะสมกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
๔. ขอให้แยกหัวข้อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน และให้สรุปจานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่ละคน
ที่เป็นไปตามเกณฑ์ มีกผี่ ลงาน
๕. ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ให้มีความลุ่มลึกต่างกัน ไล่ระดับไปตั้งแต่ระดับปริญญาโท
ไประดับปริญญาเอก
๖. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping แต่ละรายวิชาให้เหมาะสม
๗. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง โดยให้นาหลักสูตรระดับปริญญาโท
มาพิจารณาเปรียบเทียบด้วย

- ๓๔ ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
๔.๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)
คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ขอเพิ่มชั่วโมงฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูล
ที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อที่ ๔ องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
๒. ขอเพิ่มเติมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก จานวน ๔ รายวิชา
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้มากขึ้น ดังนี้
๑) ๑๖๒๓๐๔๕๙ การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๓ (๓-๐-๖)
SMEs Entrepreneurship
๒) ๑๗๗๓๐๓๕๙ ช่างทองไทย
๒ (๑-๓-๒)
Thai Goldsmith
๓) ๑๙๐๓๐๐๕๙ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอัญมณี ๑ (๐-๒-๑)
และเครื่องประดับ
Career Preparation in Gems and Jewelry Industry
๔) ๑๙๑๔๐๑๕๙ สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
๖ (๐-๓๐-๕)
Cooperative Education in Gems and Jewelry industry
๓. ขอปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับการขอปรับเพิ่มชั่วโมงฝึกงาน และเพิ่มรายวิชา
ในหมวดวิชาเอกเลือก จานวน ๔ รายวิชา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

- ๓๕ มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping เนื่องจากมีวิชาปฏิบัติและฝึกงาน
แต่ Curriculum Mapping ที่กาหนดมานั้น ไม่มีทักษะทางด้านการปฏิบัติ
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ปรับแก้คาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน ๑ วิชา ให้เนื้อหามีความทันสมัย คือ
๑๗๐๒๐๓๕๙ พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
๓ (๒-๓-๔)
Basic Computer for Design
๒. ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จานวน ๕ รายวิชา เพื่อให้นิสิตได้เลือก
เรียนรายวิชาที่มีความหลากหลาย ดังนี้
๑) ๑๗๖๓๐๓๕๙ ปฏิบัติการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องมืออุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๔)
Jewelry Mastering with Industrial Machines Laboratory
๒) ๑๗๗๓๐๓๕๙ ช่างทองไทย
๒ (๑-๓-๒)
Thai Goldsmith
๓) ๑๙๐๓๐๐๕๙ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอัญมณี
๑ (๐-๒-๑)
และเครื่องประดับ
Career Preparation in Gems and Jewelry Industry
๔) ๑๙๑๔๐๑๕๙ สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
๖ (๐-๓๐-๕)
Cooperative Education in Gems and Jewelry industry
๕) ๑๖๒๓๐๔๕๙ การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓ (๓-๐-๖)
SMEs Entrepreneurship
๓. ขอปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก
จานวน ๕ รายวิชา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว

- ๓๖ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping เนื่องจากมีวิชาปฏิบัติและฝึกงาน
แต่ Curriculum Mapping ที่กาหนดมานั้น ไม่มีทักษะทางด้านการปฏิบัติ
๒. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๑๗๐๒๐๓๕๙
พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ Basic Computer for Design
คาว่า “Computer” ควรจะเป็น “Computing” หรือไม่
๓. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ขอแก้ไขรหัสวิชา การทาต้นแบบเครื่องประดับ จาก ๑๘๑๒๐๑๕๙ เป็น ๑๘๑๒๐๔๕๙
เนื่องจากซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น ทาให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
๒. ขอเพิ่มชั่วโมงฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อที่ ๔ องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
๓. ขอเพิ่มเติมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก จานวน ๕ รายวิชา เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้มากขึ้น ดังนี้
๑) ๑๖๒๓๐๔๕๙ การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓ (๓-๐-๖)
SMEs Entrepreneurship
๒) ๑๗๖๓๐๓๕๙ ปฏิบัติการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องมืออุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๔)
Jewelry Mastering with Industrial Machines Laboratory
๒) ๑๗๗๓๐๓๕๙ ช่างทองไทย
๒ (๑-๓-๒)
Thai Goldsmith
๓) ๑๙๐๓๐๐๕๙ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอัญมณี
๑ (๐-๒-๑)
และเครื่องประดับ
Career Preparation in Gems and Jewelry Industry
๔) ๑๙๑๔๐๑๕๙ สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
๖ (๐-๓๐-๕)
Cooperative Education in Gems and Jewelry industry

- ๓๗ ๔. ขอปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับการขอปรับเพิ่มชั่วโมงฝึกงาน และเพิ่มรายวิชา
ในหมวดวิชาเอกเลือก จานวน ๕ รายวิชา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping เนื่องจากมีวิชาปฏิบัติและฝึกงาน
แต่ Curriculum Mapping ที่กาหนดมานั้น ไม่มีทักษะทางด้านการปฏิบัติ
๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง
๔.๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด คือ ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน ๓ รายวิชา เพื่อพัฒนารายวิชาเรียนให้มีความสอดคล้อง ทันสมัยตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน ดังนี้
๑) ๓๐๕๔๔๘๕๙ จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
๓(๒-๓-๔)
Dairy Microbiology and Technology
๒) ๓๐๕๔๔๙๕๙ จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓(๒-๓-๔)
Alcoholic Beverage Microbiology and Technology
๓) ๓๐๕๓๘๖๕๙ การประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
๒(๒-๐-๔)
Entrepreneurship in Microbial Product Business
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๓๘ คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๖๗๗๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลาดับที่ ๔ จาก นางสาววันดี นิลสาราญจิต เป็น นางสาวเอมอร ประจวบมอญ
เนื่องจากนางสาววันดี นิลสาราญจิต จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๓๙ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘)

คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๗ จาก นางศุทธินี วัฒนกูล เป็น นางสาวชานิยา เหมือนตา
เนื่องจาก นางศุทธินี วัฒนกูล ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่ ๑๖ จาก นางสาวสุภาพร บุญศิริลักษณ์ เป็น นายปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์
เนื่องจาก นางสาวสุภาพร บุญศิริลักษณ์ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่ ๒๓ เพิ่ม นางณัฐหทัย สิงห์คง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรและ
สัดส่วนการรับนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- ๔๐ ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๔.๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘)

คณะแพทยศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่ ๔ จากนายสุจินต์ อึ้งถาวร เป็น นายสมชาย ยงศิริ
เนื่องจากไม่ได้เป็นอาจารย์ประจาของคณะแพทยศาสตร์
ลาดับที่ ๕ จากนายพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ เป็น นางศรสุภา ลิ้มเจริญ
เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะกรรมการประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/๐๖๙๓๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๔๑ ๔.๕ การขออนุญาตรับผู้เข้าศึกษาทีไ่ ม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ
เนื่องด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยอู่
ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความจาเป็นที่ต้องสร้างเสริมความสามารถและผลิตบุคลากรพร้อมใช้ในด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศและในอาเซียนแต่ด้วยระยะเวลาการรับสมัคร
ทุนการศึกษาของ สทอภ. นั้นจากัด ทาให้ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเตรียมผลภาษาอังกฤษได้ทันเวลา ส่งผลให้
คุณสมบัติของผู้ได้รับทุนไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ดังกล่าว
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จึงขอเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภาวิชาการโดย “ขออนุญาตรับผู้เข้าศึกษาที่ไม่มี
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ” ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. Mr.Sarath Yam
ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒. Mr.Chit Myo Lwin
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
๓. Mr.Vorlajuck Khantivong
ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๔. นางสาวณัฐธิญา โคระวัตร
ประเทศไทย
๕. นายธนบดี สกุลอรุณเพชร
ประเทศไทย
ซึ่งทางคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาของ สทอภ. ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ทุนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุโลมให้ผู้สมัครเข้าศึกษา จานวน ๕ คน เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ก่อน โดยคณะฯ
จะดาเนินการสอบภาษาอังกฤษภายใน ๑ ปีการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา การขออนุญาตรับผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษา
เป็นกรณีพิเศษ
มติ

ที่ประชุมมีมติ อนุญาตให้สามารถรับผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าศึกษาต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใน ๑ ปีการศึกษา
หลังจากที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ และแจ้งให้ผู้เข้าศึกษารับทราบเงื่อนไขด้วย
๔.๖ การขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ของนายรอมสัน หมาดมานัง

ด้วยนายรอมสัน หมาดมานัง รหัส ๕๕๘๑๐๐๔๑ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาเทอมต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๕ ได้ยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา เนื่องจากนิสิตไม่สามารถสาเร็จการศึกษา ได้ทัน
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย กาหนดวันสุดท้ายของการสาเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๑๕ มิถุนายน

- ๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากนิสิตอยู่ระหว่างรอตอบรับการตีพิมพ์บทความ จานวน ๒ เรื่องโดยเป็น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการกาจัดสารอะคริลาไมด์ด้วยจุลินทรีย์ Enterobactor aerogenes โดยใช้เทคโนโลยี
Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS)” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตมีดังนี้
๑. สอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย กาหนดวันสุดท้ายของการสาเร็จการศึกษา วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. บทความวิจัยจานวน ๒ เรื่อง ได้ส่งออกไปยังสานักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์แล้ว
โดยเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
๓. สาเหตุของการดาเนินการล่าช้า เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านเครื่องมือวิจัย
ชั้นสูงในคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสาคัญอย่างมากในงานวิจัยนี้เพราะใช้วิเคราะห์ตัวอย่างหลาย
พารามิเตอร์ของจานวนตัวอย่างที่มีจานวนมากของงานวิจัยเกิดการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา ทาให้ไม่
สามารถทาการวิเคราะห์ตัวอย่างได้ ทาให้จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีจานวนมากมา
เป็นวิธีการทางเคมีวิเคราะห์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหางบประมาณสาหรับการจัดซื้อเครื่องมือและ
วัสดุสาหรับวิธีการทางเคมีวิเคราะห์ใหม่ นอกจากนั้น วิธีการทางเคมีวิเคราะห์ทาให้เสียระยะเวลาเพิ่มเติม
ในการวิเคราะห์แต่ละตัวอย่างหลายเท่าตัว งานวิจัยนี้ เป็นการทดลองเกี่ยวกับเพราะเลี้ยงแบคทีเรียในถัง
ปฏิกิริยาชีวภาพของระบบบาบัด
น้าเสียชีวภาพจาลอง ซึ่งมีโอกาสที่ระบบทางานล้มเหลวไม่สามารถควบคุมระบบให้เป็นตามทฤษฎีได้ หาก
เกิดความล้มเหลวแล้ว จะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าแบคทีเรียใยระบบจะกลับมามีประสิทธิภาพดังเดิม
ทั้งนี้ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ ๓/2561
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาของนายรอมสัน หมาดมานัง
รหัส ๕๕๘๑๐๐๔๑ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา การขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ของนายรอมสัน หมาดมานัง
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ของนายรอมสัน หมาดมานัง โดยให้เพิ่มข้อมูลวันที่ยื่นผลงานเพื่อตีพิมพ์ในแต่ละเรื่อง
ในสรุปเนื้อหาวาระการประชุมด้วย
๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ๔๓ วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การรับสมัครผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ตามที่ แต่ละส่วนงานได้เสนอขออนุญาตรับสมัครผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท มาอย่างต่อเนื่องนั้น ที่ประชุมสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้พิจารณาประเด็นดังกล่าว
ประเด็นเสนอ เพือ่ พิจารณา การรับสมัครผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเข้าศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาโท
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุญาตให้สามารถรับผู้เข้าศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าศึกษาต้อง
สอบให้ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ภายใน ๑ ปีการศึกษา หลังจากที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
และแจ้งให้ผู้เข้าศึกษารับทราบเงื่อนไขด้วย
๕.๒ กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.

(นางเสริมศรี สามารถกิจ)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางนิตยา โคตรศรีเมือง)
ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

