
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก    ประธานกรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๙. ดร.ไพทูล  แก้วหอม      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์เสกสรร  ตันยาภิรมย์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ  
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 ๑๖. นางสาววรรณา  แนบเชย      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 ๑๗. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร    กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล  บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒. นางสุภรัติ  สุขวิสุทธิ ์    บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ ์ ปั้นหุ่น  คณะศึกษาศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ 
 ๕. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข    กองบริการการศึกษา 
 ๖. นายไพศาล  ริมชลา    กองบริการการศึกษา 
 ๗. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๘. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๙. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
   

  ตามค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๑๖/ ๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก เป็น ผู้รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อ
ต าแหน่งของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย จึงได้มีค าสั่ง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ  
ในกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๓ ขอรายงานการส าเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีคณะโลจิสติกส์ได้เสนอการขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงที่ประชุมมีมติ 
ให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้วนั้น 
 บัดนี้นิสิตในหลักสูตรดังกล่าวจ านวน ๑๕๘ คน ได้ส าเร็จการศึกษาครบทุกคนแล้ว 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะโลจิสติกส์จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การส าเร็จการศึกษา 
ของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รับทราบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รับทราบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๗/๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางนิรามัย ฝางกระโทก 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๔๕-เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับ 
การพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางนิรามัย ฝางกระโทก พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๑๐๓๓-๒๕๕๖ สงักัดส านักงานการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีความประสงค์ 
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีปกติโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๔ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภณัฑ์) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.บ. (จุลชวีวิทยา)  ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๖  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Sripanidkulchai, B. & Fangkrathok, N. (2014). Antioxidant, antimutagenic and  
 antibacterial activities of extracts from Phyllanthus emblica branches.  
 Songklanakarin Journal of Science and Technology, 36(6), 669-674. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ Fangkrathok, N. (2017). Effects of Chromolaena odorata leaf extracts and its gel  
 formulation on acne causative bacteria. In Proceedings of 2rd International  
 Conference on Herbal and Traditional Medicine 2017 (pp.218-223),  
 Bangkok: Khon Kaen University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

เรื่องท่ี ๓  Fangkrathok, N., Yodsaoue, O., Junlatat, J., Sripanidkulchai, B. &  
 Jaisamut, S. (2017). Inhibitory Effect of Mannitol Isolated from Mushroom  
 Mycoamaranthus cambodgensis on LPS-Induced Inflammation of  
 RAW264.7 Cells. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani  
 University, Special Issue September 2017, 1-6. 
 (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 ๔  Fangkrathok, N. & Sripanidkulchai, B. (2016). In vitro mutagenic and  
 antimutagenic effects of Diospyros castanea branch and leaf extracts.  
 In Proceedings of 6th International Conference on Natural Products for Health  
 and Beauty (NATPRO6) (pp. 132-135). Khon Kaen: Khon Kaen University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
  



- ๖ - 

เรื่องท่ี ๕ Mekjaruskul, C. Fangkrathok, N. & Sripanidkulchai, B. (2016). Antioxidative and  
 anticancer activities of selected microalgae extracts isolated from East coast of  
 Thailand. In Proceedings of 6th International Conference on Natural Products for  
 Health and Beauty (NATPRO6) (pp. 146-149). Khon Kaen: Khon Kaen University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๖  Fangkrathok, N. Deeharing, S., Petshri, W., Yahauyai, J., Nontakham, J., Siripong, P.,  
 Junlatat, J. & Sripanidkulchai, B. (2017). Antioxidant and antityrosinase activities  
 of Cochlospermum regium twig, petal and leaf extracts. Thai Journal of  
 Pharmaceutical Sciences, 41(5th IPNaCS Conference Issue), 13-16. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางนิรามัย ฝางกระโทก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ โดยวิธีปกต ิแลว้ เมื่อวันที่ ๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ของ นางนิรามัย ฝางกระโทก พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณา 
ขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางนิรามัย ฝางกระโทก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ของ นางนิรามัย ฝางกระโทก โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ของ นางนิรามัย ฝางกระโทก  
  โดยวธิีปกติ ส าหรับผลงานวิจยัเรื่องที่ ๓ อยู่ในวารสารฉบับพิเศษ จึงมอบให้ฝ่ายเลขาฯ 
  แจ้งผู้ขอก าหนดต าแหน่งให้ส่งหลักฐานการรับรองการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่แสดงว่า 
  บทความวิจัยดังกล่าวอยู่ในระบบฐานข้อมูล TCI เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  



- ๗ - 

  ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๘๑๐๑-ทัศนศิลป์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับ 
การพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๑๒๓๐-๒๕๕๙ สงักัดส านักงานการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๔ เดือน 
   
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
พธ.ด. (ปรัชญา)   ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ประเทศไทย 
ศ.ม. (จิตรกรรม)   ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
ศ.บ. (จิตรกรรม)   ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์. (๒๕๖๒). โครงการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ “ขอบฟ้าเดียวกัน”:  
 ปรัชญาศิลปะการตีความและความเข้าใจ. วารสารศิลป์ พีระศรี, ๖(๒), ๖๘-๙๑. 
 (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 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ เรื่อง Invisible Shadow 
 ผลงานประเภท ศิลปการจัดวาง 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน ดังนี้  
 เผยแพร่ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในรูปแบบ นิทรรศการศิลปะระดับชาติ  
 “Crossing the Dateline ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม -  
 ๓๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



- ๘ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  
  ของ นายศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ของ นายศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ โดยวิธีปกติ 
  ส าหรับผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ขอให้เพ่ิมหลักฐานการรับรองจาก 
  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ว่าผลงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดย 
  Peer Reviewer เพ่ือเผยแพร่ในงานที่จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 
  กรุงเทพมหานครเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายไกรยศ แซ่ลิ้ม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๔๖-จุลชีววิทยา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  



- ๙ - 

“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับ 
การพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายไกรยศ แซ่ลิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขทีอั่ตรา 
๑๒๐๘-๒๕๕๘ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี  
   
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๖  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Saelim, K. & Maneerat, S. (2019). Optimization of exopolysaccharide production  
 by Weissella confuse NH02 by Taguchi method. In Proceedings of Seoul  
 International Conference in Applied Science and Engineering (pp. 225-230).  
 South Korea: SICASE. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และไกรยศ แซ่ลิ้ม. (๒๕๖๒). คุณลักษณะของคุณภาพและ 
 อายุการเก็บรักษาของแคนตาลูปตัดแต่งพร้อมบริโภคท่ีผ่านการให้ความร้อนร่วมกับแคลเซียม 
 คลอไรด์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๗(๒), ๓๐๒-๓๑๐. 
 (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 กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ และไกรยศ แซ่ลิ้ม. (๒๕๖๑). คุณภาพทางกายภาพ เคมี และ 
 ปริมาณของจุลินทรีย์ของแคนตาลูปตัดแต่งในจังหวัดสระแก้ว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 
 ๔๙(พิเศษ), ๔๖๘-๔๗๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
  



- ๑๐ - 

เรื่องที่ ๔ ไกรยศ แซ่ลิ้ม, ศิริขวัญ จันทรห์มื่น และกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ. (๒๕๖๑). การเปลีย่นแปลง 
 ทางเคมีระหว่างการหมักไวน์ลูกหม่อน และความพึงพอใจของผู้บริโภค. วารสารวิทยาศาสตร์ 
 เกษตร, ๔๙(พิเศษ), ๖๑๒-๖๑๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๕  Saelim, K., Jampaphaeng, K. & Maneerat, S. (2017). Functional properties of  
 Lactobacillus plantarum S0/7 isolated fermented stinky bean (Sa Taw Dong)  
 and its use as a starter culture. Journal of Functional Foods, 38(1), 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 ๖  ไกรยศ แซ่ลิ้ม และกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ. (๒๕๕๙). ผลของการใช้สารละลายแคลเซียม 
 คลอไรด์ต่อคุณภาพของแคนตาลูปตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา. วารสารพืช 
 ศาสตร์สงขลานครินทร์, ๓(ฉบับพิเศษ I), ๖๖-๗๓. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายไกรยศ แซ่ลิ้ม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ 
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายไกรยศ แซ่ลิ้ม พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายไกรยศ แซ่ลิ้ม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  ของ นายไกรยศ แซ่ลิ้ม โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของ นายไกรยศ แซ่ลิ้ม โดยวิธีปกต ิ
  โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.๑ ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๑ มีผู้ร่วมวิจัย จ านวน ๒ คน แต่ลงนามในแบบแสดง 
  หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ จ านวน ๑ คน จึงมอบให้ 
  ฝ่ายเลขาฯ แจ้งผู้ขอก าหนดต าแหน่งตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 
 ๑.๒ ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๒ และเรื่องที่ ๓ ไม่ได้เป็นชื่อแรกแต่มีสัดส่วนผลงานวิจัย 
  ร้อยละ ๕๐ จึงมอบให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งผู้ขอก าหนดต าแหน่งตรวจสอบ 
  ข้อมูลอีกครั้ง 
 ๑.๓ ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๔ และเรื่องที่ ๕ มีผู้ร่วมวิจัย จ านวน ๓ คน แต่มีสัดส่วน 
  ผลงานวิจัยร้อยละ ๕๐ จึงมอบให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
  ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 
 ๑.๔ ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๓ เรื่องท่ี ๔ และเรื่องที่ ๖ อยู่ในวารสารฉบับพิเศษ 
  จึงมอบให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งผู้ขอก าหนดต าแหน่งให้ส่งหลักฐานการรับรอง 
  การตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่แสดงว่าบทความวิจัยดังกล่าวอยู่ในระบบฐานข้อมูล  
  TCI เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
  และจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวกวีญา สินธารา 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๒๑๑๗-สรีรวิทยา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับ 
การพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกวีญา สินธารา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๗๐๐-๒๕๕๒ สังกดัส านักงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซ่ึงมีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๙ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (สรีรวิทยา)  ๒๕๕๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ๒๕๕๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (ชีววิทยา)   ๒๕๔๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑  Sintara, K., Klumkool, S., Ingkatecha, O. Jangsawag, D. & Tongkhambanchong, 
 S. (2014). Continuous applications of Thai massage program on lower limbs  
 promotes vertical jump in male collegiate volleyball players, Burapha University,  
 Thailand. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 8(24), 159-163. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ EBSCOhost Research Databases  
 (http://www.ebscohost.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Sintara, K. & Jangesawag, D. (2018). The relationship between body mass index,  
 arch height index and balance in aged people with right-foot dominance.  
 In Proceedings of 8th Institute of Physical Education International Conference  
 2018 (pp. 883-891). Chon buri: Institute of Physical Education. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓  Sintara, K. & Sonchan, N. (2015). Physical fitness of collegiate softball players,  
 Burapha University, Thailand. In Proceedings of Burapha University International  
 Conference 2015. Chon buri: Burapha University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวกวีญา สินธารา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
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 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวกวีญา สินธารา พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกวีญา สินธารา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา  
  ของ นางสาวกวีญา สินธารา โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา ของ นางสาวกวีญา สินธารา  
  โดยวิธีปกต ิโดยมีข้อสังเกตว่าผลงานวิจัยเรื่องที่ ๒ และเรื่องที่ ๓ เป็นผลงานวิจัย 
  ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทีม่หาวิทยาลัยบูรพาจัด ซึ่งอาจ 
  มีผลต่อคุณภาพของผลงาน 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๒.๑ การเสนอชื่อผู้แทนสภาวิชาการเพื่อเป็นกรรมการบริหารการวิจัยและ 
   นวัตกรรม 
 

   ตามหนังสือที่ อว ๘๑๐๐/ ๐๒๑๘๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้ขอเสนอ เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสภาวิชาการเพ่ือเป็น
กรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีสาระส าคัญคือ ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งตามหมวดที่ ๑ ข้อที่ ๖ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารการวิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน และให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงขอให้สภาวิชาการพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนสภาวิชาการ เป็นกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา เสนอชื่อผู้แทนสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการบริหารการวิจัย 
  และนวัตกรรม 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว เป็นกรรมการบริหารการวิจัย 
  และนวัตกรรม  
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  ๔.๒.๒ การขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและ 
   สถิติการศึกษาและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติ 
   การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ี ทีป่ระชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมตอินุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ 
งดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย วัดผลและ 
สถิติการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา นั้น  
คณะศึกษาศาสตร์ ได้บริหารจัดการแก้ไขปัญหานิสิตคงค้างในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนทั้งสิ้น ๑๗๒ คน 
และงดรับนิสิตในปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ท าให้ปัจจุบันมีนิสิตคงเหลือในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา จ านวน ๑๗ คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา จ านวน ๑๙ คน รวมทั้งสิ้น ๒๖ คน และหลักสูตรมีอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๓ คน และอาจารย์ซึ่งสามารถควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
จ านวน ๕ คน 
 ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย วัดผล
และสถิติการศึกษา โดยจะขอรับเปิดนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา  
  จ านวน ๑๐ คน  
 ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา 
  จ านวน ๙ คน 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 
 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 การวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย  
 วัดผลและสถิติการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา  
  จ านวน ๑๐ คน 
 ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา จ านวน ๙ คน 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการวิจัย วัดผล 
  และสถิติการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย วัดผล 
  และสถิติการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา  
   จ านวน ๑๐ คน 
  ๑.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา  
   จ านวน ๙ คน 
  โดยมีข้อสังเกตเรื่องการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ ให้เพ่ิมคุณภาพการตีพิมพ์ผลงาน 
  ของนิสิตให้อยู่ในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๓ การก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  
   วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ 
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๓ 
การก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์  
โดยที่ประชุมมีมติให้การสิ้นสุดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันที่นิสิตส่งเล่มสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักยังคงต้อง
รับผิดชอบดูแลให้นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  
งานนิพนธ์ จนนิสิตส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา “ให้การสิ้นสุดหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันที่นิสิตส่งเล่มสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักยังคงต้องรับผิดชอบดูแลให้นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ จนนิสิตส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร” 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้การสิ้นสุดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นวันที่นิสิตส่งเล่มสมบูรณ์ 
 ของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยที่อาจารย์ 
 ที่ปรึกษาหลักยังคงต้องรับผิดชอบดูแลให้นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ 
 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ จนนิสิตส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 โดยมอบให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าเป็นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
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 ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๓.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ 
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

  คณะแพทยศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
โดยมีเหตุผล ดังนี้  
  ๑. แก้ไขหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
จากเดิม “ให้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และในกรณีท่ีเรียนจบในชั้นปีที่ ๔ และไม่มีความประสงค์ หรือ 
ไม่สามารถศึกษาต่อจนจบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้” เป็น “ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต”  
เนื่องจากไม่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รองรับการให้ปริญญาบัตร
ในสาขาตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
  ๒. แก้ไขหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๑๐ สถานที่จัดการเรียนการสอน โดยเพิ่ม 
“ข้อ ๑๐.๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน 
ชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔-๖) เนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  
ขอสิ้นสุดความร่วมมือโครงการผลิตแพทย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก  
(ชั้นปีที่ ๔-๖) ให้ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๓. ขอเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของรายวิชา 
๕๙๖๖๐๔ วิทยามะเร็งทางนรีเวชวิทยา เนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ 
  ๔. แก้ไขรหัสวิชาในตารางเปรียบเทียบรายวิชา กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๑ 
รายวิชา จากเดิม “๕๖๖๕๒๐ เวชศาสตร์การกีฬาประยุกต์” เป็น “๕๖๖๖๐๓ เวชศาสตร์การกีฬา
ประยุกต์” เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ 
  ๕. แก้ไขจ านวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาเลือก จ านวน ๒๖ รายวิชา จากเดิม 
“๒(๐-๔-๒)” เป็น “๒(๐-๖-๒)” เนื่องจากปรับชั่วโมงภาคปฏิบัติเป็น ๓ ชั่วโมง / ๑ หน่วยกิต 
  ๖. ขอเพ่ิมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเลือก จ านวน ๔๒ รายวิชา เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลในเล่มหลักสูตร 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๙๐๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕  
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
  ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
  โดยให้ปรับแก้เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรข้อ ๒ โดยให้เพิ่มข้อความ  
  “ข้อ ๑๐.๕ โรงพยาบาลอ่ืนที่มหาวิทยาลัยบูรพาลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์” 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้  
  ล าดับที ่๑ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วารี เนื่องจ านงค ์เป็น  
รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.วารี เนื่องจ านงค ์เกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ล าดับที ่๔ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข เป็น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร มั่นเจริญ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข  
ด ารงต าแหน่งบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จึงขอลาออกเพ่ือปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ได้เต็มที่ 
  ล าดับที ่๗ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง ตัดออกจากการ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากต้องการท าเอกสารค าสอนเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ตามล าดับดังนี้  
 ล าดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ สุกใส 
 ล าดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย 
 ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร มั่นเจริญ 
 ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา ผ่องใส 
 ล าดับที่ ๖ ดร.นรวิชญ์ ไกรนรา 
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 ล าดับที่ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การะเกด เทศศรี 
 ล าดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภยั ทิพยผ่อง 
 ล าดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกลณ ีจงอร่ามเรือง 
 ล าดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิศษิฏ์ ยะสารวรรณ 
 ล าดับที่ ๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค 
 ล าดับที่ ๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น 
 ล าดับที่ ๑๓ ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บ ารุง 
 ล าดับที่ ๑๔ ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย 
 ล าดับที่ ๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ 
 ล าดับที่ ๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ 
 ล าดับที่ ๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย 
 ล าดับที่ ๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง 
 ล าดับที่ ๑๙ ดร.ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ 
 ล าดับที่ ๒๐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์  
 ล าดับที่ ๒๑ ดร.อนันต์ อธิพรชัย 
 ล าดับที่ ๒๒ ดร.อภิญญา นวคุณ 
 ล าดับที่ ๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน 
 ล าดับที่ ๒๔ รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 
 ล าดับที่ ๒๕ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา 
 ล าดับที่ ๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 
 ล าดับที่ ๒๗ ดร.ชุลีพร พุฒนวล 
 ล าดับที่ ๒๘ ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข 
 ล าดับที่ ๒๙ ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๙๐๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

  



- ๑๙ - 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ ทั้งนี้ กรรมการฯ มีข้อสังเกต 
  เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์บางท่านมีผลงานมากแต่ยัง 
  ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๖ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภิรด ี
ปิลันธนภาคย์ ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี 
ปิลันธนภาคย์ มีงานด้านภารกิจอ่ืน 

 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ตามล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารตัน์ สวนจิตร 
  ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า 
  ล าดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง 
  ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา ไกรรักษ์ 
  ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายชล หอมทอง 
  ล าดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์ 
  ล าดับที่ ๗ อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง 
  ล าดับที่ ๘ รองศาสตราจารย์ ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ 
  ล าดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ 
  ล าดับที่ ๑๐ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง 
  ล าดับที่ ๑๑ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ 
  ล าดับที่ ๑๒ อาจารย์ปุญญิศา วัฒนะชัย 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 



- ๒๐ - 

   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๙๐๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม 
  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  ขอปรับเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ ๖ ดร.ลี  ศาสนพิทักษ์  
เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ปรับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ตามล าดับดังนี้  
  ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ  ศรีมงคล 
  ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  เนียมวงษ์ 
  ล าดับที่ ๓ ดร.ชาติไทย  ไทยประยูร 



- ๒๑ - 

  ล าดับที่ ๔ อาจารย์พรทิพย์  เกษมพิณ 
  ล าดับที่ ๕ ดร.จุฑารัตน์  คงสอน 
  ล าดับที่ ๖ ดร.ลี  ศาสนพิทักษ์ 
  ล าดับที่ ๗ ดร.ดวงกมล  ผลเต็ม 
  ล าดับที่ ๘ ดร.รักพร  ดอกจันทร์ 
  ล าดับที่ ๙ ดร.สมคิด  อินเทพ 
  ล าดับที่ ๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล 
  ล าดับที่ ๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิน ี เลิศประไพ 
  ล าดับที่ ๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสทิธิ์  ภคพงศ์พันธุ์ 
  ล าดับที่ ๑๓ ดร.อรรณพ  แก้วขาว 
  ล าดับที่ ๑๔ ดร.อารยา  วิวัฒน์วานิช 
  ล าดับที่ ๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ ์ ชัยวร 
  ล าดับที่ ๑๖ ดร.เดชชาติ  สามารถ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ตามหนังสือเวียนที่ อว ๘๑๐๐/ว ๐๑๙๐๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุม 
  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๒๒ - 

 ๔.๔ การเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับ 
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 ตามท่ี คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออก ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการปรับปรงุบัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชาตามประกาศฉบับเดิม 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการ
ก าหนดสาขาวิชาของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน 
ทางวิชาการดว้ย โดยให้มีการระบุสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการฯ ตามประกาศนี้ 
แต่หากประสงค์จะขอก าหนดชื่อสาขาวิชาเพ่ิมเติมให้สภามหาวิทยาลัยเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน 
โดย ก.พ.อ. จะมีการพิจารณาปรับปรุงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาทุก ๆ ๖ เดือน และตามประกาศ ก.พ.อ. 
ข้อ ๔ “ในกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยระบุ
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะ
เทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้  
ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒” และข้อ ๕ 
“กรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่ระหว่าง 
การพิจารณา ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศ 
ก.พ.อ. ฉบับนี้” ในการนี้ มีผู้ประสงค์ท่ีจะเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว เพิ่มเติม จ านวน  
๓๕ ราย ดังนี้ 

ตารางสรุปการเทียบเคียงสาขาวิชาต าแหน่งทางวิชาการที่เคยก าหนดไปแล้วและท่ีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณา 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สาขาวิชาเดิม 

สาขา/อนุสาขาวิชา 
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวชนัญชิดาดุษฎี ทลูศิร ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๓๗๐๑-พยาบาล
ศาสตร ์
อนุสาขาวิชา 
การพยาบาลชุมชน 

๓๗๐๑- 
พยาบาลศาสตร ์
๓๗๐๑๐๔-การพยาบาล 
สุขภาพชุมชน 

ก าลังขอ รศ. 

๒ นางสาวการะเกด เทศศร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๐๑๓๑-เคมีอินทรีย ์ ๐๑๓๓-เคมีอนินทรีย ์  

๓ นายธีรยุทธ เสง่ียมศักด ์ - ๓๕๐๑-สาธารณสุข
ศาสตร ์

๓๕๐๔-อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

ก าลังขอ 
ผศ. 

๔ นางนันทพร ภัทรพุทธ รองศาสตราจารย ์ พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการเทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อม 

๓๕๐๔-อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

ข้าราชการฯ 
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ตารางสรุปการเทียบเคียงสาขาวิชาต าแหน่งทางวิชาการที่เคยก าหนดไปแล้วและท่ีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณา 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สาขาวิชาเดิม 

สาขา/อนุสาขาวิชา 
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หมายเหตุ 

๕ นางอนามัย เทศกะทึก รองศาสตราจารย ์ อาชีวอนามัย ๓๕๐๔-อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

ข้าราชการฯ 
ก าลังขอ ศ. 

๖ นางสาวปวีณา มีประดิษฐ์ รองศาสตราจารย ์ สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย 

๓๕๐๔-อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

 

๗ นางศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย 

๓๕๐๔-อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

 

๘ นายทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย 

๓๕๐๔-อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

 

๙ นางสาวรจฤดี โชติกาวินทร ์
  

- ๓๕๐๑-สาธารณสุข
ศาสตร ์

๓๕๐๕-อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ก าลังขอ 
ผศ. 

๑๐ นางภารดี อาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๓๕๐๑-สาธารณสุข
ศาสตร ์

๓๕๐๕-อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ข้าราชการฯ 

๑๑ นางรตีวรรณ สุวัฒนมาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๓๕๐๑-สาธารณสุข
ศาสตร ์

๓๕๐๕-อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ข้าราชการฯ 

๑๒ นางประภา นันทวรศลิป ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปรสิตวิทยาและ 
กีฏวิทยา 
ทางการแพทย์ 

๓๕๐๑- 
สาธารณสุขศาสตร ์
๓๕๐๑๐๓-ปรสิตวิทยา 

ข้าราชการฯ 

๑๓ นางสาวศิริพร จันทร์ฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๓๕๐๑-สาธารณสุข
ศาสตร ์

๓๕๐๓-โภชนาการ 
๓๕๐๓๐๑-โภชนาการ
ชุมชน 

ข้าราชการฯ 

๑๔ นางสาวสมคดิ ใจตรง - ๕๑๐๔-พืชสวน ๕๑๐๓-พืชศาสตร ์ ก าลังขอ 
ผศ. 

๑๕ นายพูลพงศ์ สุขสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สถิติทางการศึกษา ๖๕๐๑-การศึกษา 
๖๕๐๑๐๑-สถิติ วิจัย 
การวัด และ 
การประเมินผล 
ทางการศึกษา 

ก าลังขอ รศ. 
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ตารางสรุปการเทียบเคียงสาขาวิชาต าแหน่งทางวิชาการที่เคยก าหนดไปแล้วและท่ีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณา 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สาขาวิชาเดิม 

สาขา/อนุสาขาวิชา 
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หมายเหตุ 

๑๖ นายทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ รองศาสตราจารย ์ ธุรกิจพาณิชยนาวี ๖๘๐๒-บริหารธุรกิจ 
๖๘๐๒๐๘-การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานและ 
โลจิสติกส ์

อยู่ระหว่างการ
โปรดเกล้าฯ ศ. 

๑๗ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ธุรกิจพาณิชยนาวี ๖๘๐๒-บริหารธุรกิจ 
๖๘๐๒๐๘-การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานและ 
โลจิสติกส ์

ก าลังขอ รศ. 

๑๘ นายมานะ เชาวรตัน ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี 

๖๘๐๒-บริหารธุรกิจ 
๖๘๐๒๐๘-การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานและ 
โลจิสติกส ์

 

๑๙ นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ การจัดการขนส่ง
และโลจสิติกส ์

๑๑๐๗-วิศวกรรมส ารวจ
และขนส่ง 
๑๑๐๗๐๒-วิศวกรรม
ขนส่ง 

 

๒๐ นางศิริรัตน์ เกยีรติกลูานสุรณ ์ - ๓๙๐๓-
กายภาพบ าบัดและ
กายอุปกรณ ์

๓๙๐๓-กายภาพบ าบดั ก าลังขอ 
ผศ. 

๒๑ นางนงนุช ล่วงพ้น - ๓๙๐๓-
กายภาพบ าบัดและ
กายอุปกรณ ์

๓๙๐๓-กายภาพบ าบดั ก าลังขอ 
ผศ. 

๒๒ นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๓๙๐๓-
กายภาพบ าบัดและ
กายอุปกรณ ์

๓๙๐๓-กายภาพบ าบดั  

๒๓ นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๓๙๐๓-
กายภาพบ าบัดและ
กายอุปกรณ ์

๓๙๐๓-กายภาพบ าบดั  

๒๔ นายคุณาวุฒิ วรรณจักร - ๓๙๐๓-
กายภาพบ าบัดและ
กายอุปกรณ ์

๓๙๐๓-กายภาพบ าบดั ก าลังขอ 
ผศ. 

๒๕ นางสาวกัญลิน จิรัฐชยุต ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สถิต ิ ๖๑๑๓-สถิติศาสตร ์
๖๑๑๓๐๑-สถิต ิ

ข้าราชการฯ 

๒๖ นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ การวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงสถิต ิ

๖๑๑๓-สถิติศาสตร ์
๖๑๑๓๐๕-การวิเคราะห์
สถิต ิ

 



- ๒๕ - 

ตารางสรุปการเทียบเคียงสาขาวิชาต าแหน่งทางวิชาการที่เคยก าหนดไปแล้วและท่ีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณา 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
สาขาวิชาเดิม 

สาขา/อนุสาขาวิชา 
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หมายเหตุ 

๒๗ นาวาตรีพงษ์เทพ จิระโร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา 

๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร ์
๖๕๐๑๐๑-สถิติ วิจัย 
การวัด และ 
การประเมินผล 
ทางการศึกษา 

 

๒๘ นายสฎายุ ธีระวณิชตระกูล รองศาสตราจารย ์ การบริหาร
การศึกษา 

๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร ์
๖๕๐๑๖๕-การบริหาร
การศึกษา 

 

๒๙ นายสุเมธ งามกนก รองศาสตราจารย ์ การบริหาร
การศึกษา 

๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร ์
๖๕๐๑๖๕-การบริหาร
การศึกษา 

 

๓๐ นายสถาพร พฤทฒิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ การบริหาร
การศึกษา 

๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร ์
๖๕๐๑๖๕-การบริหาร
การศึกษา 

 

๓๑ นางสุรีพร อนุศาสนนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๖๕๐๑-
ศึกษาศาสตร ์

๖๕๐๑-ศึกษาศาสตร ์
๖๕๐๑๐๒-การวิจัย 
ทางการศึกษา 

 

๓๒ นางสาวพิมพ์ทอง ทองนพคุณ รองศาสตราจารย ์ อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

๑๘๐๘-เทคโนโลยีวัสด ุ  

๓๓ นางสาวปรียาวดี ผลเอนก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ การจัดการ ๖๘๐๒-บริหารธรุกิจ 
๖๘๐๒๐๕-การจดัการ
การด าเนินงาน 

 

๓๔ นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์ - นิติศาสตร ์ ๖๗๐๓-กฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
๖๗๐๓๐๑-กฎหมาย
เอกชนระหว่างประเทศ 

ก าลังขอ 
ผศ. 

๓๕ นางสาวจันทนา คชประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๘๑๐๓-คีตศิลป์ 
 

๘๑๐๓-ดุริยางคศลิป ์
๘๑๐๓๐๑-คีตศลิป์ไทย 
๘๑๐๓๐๒-ดนตรีไทย 
หรือ ดุริยางคศลิปไ์ทย 
๘๑๐๓๐๙-ดนตรีชาติ
พันธุ์วิทยา 

 

 

ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 ๒. เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๒๖ - 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ การระบุปีท่ีหน้าปกหลักสูตร และปีที่เปิดสอนในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ของ มคอ. ๒ 
 

  สภาวิชาการให้ข้อคิดเห็น เรื่อง การระบุปีที่หน้าปกหลักสูตร และปีท่ีเปิดสอนใน 
หมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ของ มคอ. ๒ ต้องตรงกัน และมหาวิทยาลัยควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ปรับปีที่หน้าปกหลักสูตร และปีที่เปิดสอนในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ของ มคอ. ๒ ให้ตรงกัน 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ตรวจสอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการระบุปีทีห่น้าปกหลักสูตร  
   และปีทีเ่ปิดสอนในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ของ มคอ. ๒ ว่าตรงกันหรือไม่ 
  ๒. กรณี หลักสูตรที่ระบุปีไม่ตรงกันตามข้อ ๑ ขอให้ปรับแก้ให้ตรงกัน โดยให้เสนอ 
   สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๕.๒ รายงานจ านวนการรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษาเทียบกับแผนการผลิตบัณฑิต 
 

  สภาวิชาการ เสนอให้มหาวิทยาลัย จัดท ารายงานจ านวนการรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
เทียบกับแผนการผลิตบัณฑิต แจ้งต่อสภาวิชาการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ มอบฝ่ายวิชาการ ด าเนินการจัดท ารายงานจ านวนการรับนิสิตในแต่ละ 
 ปีการศึกษาเทียบกับแผนการผลิตบัณฑิต แจ้งต่อสภาวิชาการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 
 ๕.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการคุ้มครองและ 
ให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และ 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับนี้ คือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้เล็งเห็นความส าคัญการท าหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการซึ่งจะต้องมีความเป็นอิสระในการใช้ดุลพินิจเพ่ือให้เกิดการ
ควบคุมคุณภาพและสร้างบรรทัดฐานที่สามารถใช้วัดคุณภาพผลงานทางวิชาการได้ อีกท้ังได้เล็งเห็น 
ความจ าเป็นที่ต้องมีมาตรการให้ความคุ้มครองการท าหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยฉพาะ
การปกปิดรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นความลับเพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อองค์กรกลาง 
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การบริหารงานบุคคลเป็นอย่างมาก ก.พ.อ. จึงก าหนดแนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกด าเนินคดีอาญา  
คดีแพ่ง และคดีปกครอง เพ่ือให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างไรก็ดี นอกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ท า
หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องมี
มาตรการให้ความคุ้มครองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายของทางราชการ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๕.๔ ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรณี ผลงานทางวิชาการของอาจารย์อยู่ระหว่างรอตอบรับการตีพิมพ์ จะสามารถ 
น าชื่ออาจารย์มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้หรือไม่ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ให้คณะฯ ตรวจสอบวันที่จะตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ หากผลงานตีพิมพ์ 
   ตีพิมพ์ก่อนวันที่จะเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ให้น าชื่ออาจารย์ 
   มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
  ๒. ในกรณีที่น าชื่ออาจารย์มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว แต่ผลงาน 
   ทางวิชาการยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  
   ให้ตัดชื่ออาจารย์ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 ๕.๕ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 

                       
(นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางสาววรรณา  แนบเชย) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

                 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล)      (รองศาสตราจารย์สมถวิล  จริตควร) 
                  ผู้ช่วยเลขานุการ     กรรมการและเลขานุการ 
             ผู้จดรายงานการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  กาสลัก) 

ประธานกรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


