
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
 ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช    กรรมการ 
  คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา  รัตนะมงคลกุล   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๖. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๗. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๓. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  นิยมสราญ  คณะอัญมณี 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา  คณะอัญมณี 
 ๓. อาจารย์ อัครเดช ฐิศุภกร    คณะอัญมณี 
 ๔. ดร.นันทรัตน์  บุนนาค    คณะอัญมณี 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๖. ดร.ชัยณรงค์  เครือนวน    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๗. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    กองบริการการศึกษา 
 ๘. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข    กองบริการการศึกษา 
 ๙. นายไพศาล  ริมชลา    กองบริการการศึกษา 
 ๑๐. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๑๑. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๑๒. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น. 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที ่๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาวิชาการ 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ปรับแก้หน้าปกหลักสูตรให้เป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
  ให้ปรับรหัสวิชา หลักที่ ๗-๘ เป็น ๖๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับปีที่สร้างรายวิชา 
 ๒. ขอให้ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ๓. ขอให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และลุ่มลึก 
  เหมาะสมกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ๔. ขอให้แยกหัวข้อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  อาจารย์ผู้สอน และให้สรุปจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่ละคน 
  ที่เป็นไปตามเกณฑ์ มีก่ีผลงาน   
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 ๕. ขอให้ปรับผลการเรียนรู้ให้มีความลุ่มลึกต่างกัน ไล่ระดับไปตั้งแต่ระดับปริญญาโท  
  ไประดับปริญญาเอก 
 ๖. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping แต่ละรายวิชาให้เหมาะสม 
 ๗. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง โดยให้น าหลักสูตรระดับปริญญาโท 
   มาพิจารณาเปรียบเทียบด้วย 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอ 
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากความซับซ้อนของโลกาภิวัตน์และการขยายตัวของอุดมการณ์เสรี
นิยมใหม่ ในระดับสากลที่ส่งผลกระทบต่อบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในสังคมไทย 
ประกอบกับสถานการณ์การเมืองไทย ในปัจจุบันก าลังที่ก าลังเข้าสู่วิกฤติความเชื่อมั่นต่อสถาบันส าคัญของประเทศ 
ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อประชาชนในประเทศอย่างกว้างขวางด้วยความซับซ้อนของปัญหา  
ทั้งในเชิงโครงสร้างและปัญหาในระดับปัจเจกชน ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวสังคมไทย จ าเป็นต้อง มีองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาค เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ 
เท่าทันการเปลี่ยนของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม โดยการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  
คณะกรรรมการฯ ได้ค านึงถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าให้การปรับปรุงหลักสูตรจึงเป็นไปเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง สามารถเข้าสู่สถานการณ์และพลวัตแบบใหม่ 
ได้อย่างเหมาะสม อันเป็นบริบทที่แตกต่างออกไปจากนิสิตรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 นอกจากนี้ในส่วนของชื่อสาขาวิชา ได้มีการปรับชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการเป็น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง โดยไม่เปลี่ยน 
แปลงชื่อภาษาอังกฤษ คือ Political Economy and Governance ด้วยเหตุผลสองประการ คือ หนึ่งเป็น
การแปลศัพท์ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับรากศัพท์เดิมทางรัฐศาสตร์ ที่ให้ความหมายค าว่า Governance 
หมายถึง “การจัดการปกครอง” คือ การจัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ที่สมดุลระหว่างรัฐกับประชาชน หรือ
อีกนัยหนึ่ง คือ การจัดรูปแบบการปกครองที่ดีและเหมาะสมกับ ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
ทั้งฝ่ายรัฐ (ในฐานะผู้ปกครอง) กับ ฝ่ายประชาชน (ในฐานผู้ถูกปกครอง) เป็นรัฐประชาที่ดีและสองเพ่ือไม่ให้
ทับซ้อนกับสาขาวิชาการบริหารและรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ใช้ค าว่า Governance ในความหมายการบริหาร
จัดการ ซึ่งเป็นความหมายที่ถูกนิยามข้ึนจากธนาคารโลก (World Bank) ที่ให้ความส าคัญเฉพาะมิติ 
การบริหารจัดการ ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ในขณะที่การแปลของสาขารัฐศาสตร์ เป็นการแปล 
ในความหมายกว้างและครอบคลุมถึงการจัดการปกครองของรัฐและสังคม เพ่ือเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของสังคมในด้านองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ก าลังเกิดขึ้น 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 แบบ ๑.๑    ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกิต  
 ดุษฎีนิพนธ์      ๔๘  หน่วยกิต  
 แบบ ๒.๑    ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต  
 วิชาปรับพื้นฐาน      ไม่นับหน่วยกิต  
 วิชาบังคับ      ๑๒  หน่วยกิต   
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 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต  
 ดุษฎีนิพนธ์      ๓๖ หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
การจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว  

 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 

 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
  การจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 
  โดยให้ปรับแกว้ัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ 
  เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 ตามท่ีคณะอัญมณีได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ ต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping เนื่องจากมีวิชาปฏิบัติและฝึกงาน 
  แต ่Curriculum Mapping ที่ก าหนดมานั้น ไม่มีทักษะทางด้านการปฏิบัติ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
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 คณะอัญมณี ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ๑. ขอเพ่ิมชั่วโมงฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อที่ ๔ องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๒. ขอเพ่ิมเติมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก จ านวน ๔ รายวิชา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้มากข้ึน 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. ขอปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับการขอปรับเพ่ิมชั่วโมงฝึกงาน และเพ่ิมรายวิชา
ในหมวดวิชาเอกเลือก จ านวน ๔ รายวิชา 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตจันทบุรี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ 
  เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  โดยขอให้พิจารณาทบทวนเพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย และเพ่ิม  
  Curriculum Mapping เนื่องจากมีวิชาปฏิบัติและฝึกงาน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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 ๓.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
  เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 ตามท่ีคณะอัญมณีได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ ต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping เนื่องจากมีวิชาปฏิบัติและฝึกงาน 
  แต ่Curriculum Mapping ที่ก าหนดมานั้น ไม่มีทักษะทางด้านการปฏิบัติ 
 ๒. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๑๗๐๒๐๓๕๙  
  พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ Basic Computer for Design 
  ค าว่า “Computer” ควรจะเป็น “Computing” หรือไม่ 
 ๓. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะอัญมณี ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ๑. ปรับแกช้ื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน ๑ วิชา ให้เนื้อหา 
มีความทันสมัย  
เดิม 
๑๗๐๒๐๓๕๙ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ ๓ (๒-๓-๔) 

 Basic Computer for Design 
แก้ไขเป็น 
๑๗๐๒๐๓๕๙ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพื่อการออกแบบ ๓ (๒-๓-๔) 

 Basic Computer Programs for Design 
 

 ๒. ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๕ รายวิชา เพ่ือให้นิสิต 
ได้เลือกเรียนรายวิชาที่มีความหลากหลาย 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 
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 ๓. ขอปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก จ านวน ๕ รายวิชา 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 วิทยาเขตจันทบุรี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
  เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  โดยขอให้พิจารณาทบทวนเพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย และเพ่ิม  
  Curriculum Mapping เนื่องจากมีวิชาปฏิบัติและฝึกงาน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ 
  เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
  (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 ตามท่ีคณะอัญมณีได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ ต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้พิจารณาทบทวนปรับ Curriculum Mapping เนื่องจากมีวิชาปฏิบัติและฝึกงาน 
  แต ่Curriculum Mapping ที่ก าหนดมานั้น ไม่มีทักษะทางด้านการปฏิบัติ 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 

 คณะอัญมณี ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  



- ๙ - 

 ๑. ขอแก้ไขรหัสวิชา การท าต้นแบบเครื่องประดับ จาก ๑๘๑๒๐๑๕๙ เป็น 
๑๘๑๒๐๔๕๙ เนื่องจากซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ท าให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้  
 ๒. ขอเพ่ิมชั่วโมงฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๓ ข้อที่ ๔ องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๓. ขอเพ่ิมเติมรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก จ านวน ๕ รายวิชา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
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 
 ๓) ๑๗๗๓๐๓๕๙ ช่างทองไทย ๒ (๑-๓-๒) 
  Thai Goldsmith 
 ๔) ๑๙๐๓๐๐๕๙ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอัญมณี ๑ (๐-๒-๑) 
  และเครื่องประดับ  
  Career Preparation in Gems and Jewelry Industry 
 ๕) ๑๙๑๔๐๑๕๙ สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ๖ (๐-๓๐-๕) 
  Cooperative Education in Gems and Jewelry industry 
 

 ๔. ขอปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับการขอปรับเพ่ิมชั่วโมงฝึกงาน และเพ่ิมรายวิชา
ในหมวดวิชาเอกเลือก จ านวน ๕ รายวิชา 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ 
  เครื่องประดับ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยขอให้พิจารณา 
  ทบทวนเพ่ิมผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย และเพ่ิม Curriculum Mapping  
  เนื่องจากมีวิชาปฏิบัติและฝึกงาน 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๑๐ - 

 ๓.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเชิดพงษ์ สีดาว 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

 ตามท่ีสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเชิดพงษ์ สีดาว เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี แล้วที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ขอให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแสดงข้อมูลการ Accepted  
  ผลงานวิจัยเรื่องที่ ๒ 
 ๒. เมื่อด าเนินการแล้วให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 

 

 บัดนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว กองบริการการศึกษา 
จึงขอเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติขอบนายเชิดพงษ์ สีดาว เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 นายเชิดพงษ์ สีดาว พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ า
ต าแหน่ง ๔๒๙-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๙ เดือน 
   

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
M.S. (Environmental Engineering) ๒๕๕๑ University of Philippines-Diliman ประเทศฟิลิปปินส์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย  
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Seedao, C., Oumchom, K., Sueksongkhram, P. & Jangiam, W. (2017). Adsorption  
 of anionic dye using dried chitosan beads. In Proceedings of the 7th International  
 TIChE Conference (ITIChE 2017) (pp. 498-501). Bangkok: King Mongkut’s  
 University of Technology Thonburi. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

เรื่องที่ ๒ Seedao, C., Rachphirom, T., Phiromchoei, M. & Jangiam, W. (2017). Anionic dye  
 adsorption from aqueous solutions by chitosan coated Luffa fibers. Asean  
 Journal of Chemical Engineering, 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   



- ๑๑ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ 
นายเชิดพงษ ์สีดาว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายเชิดพงษ์ สีดาว (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๕๐๒๑๐๓๕๙ เคมีวิเคราะห์และเครื่องมือวิเคราะห์) แล้วเห็นว่า  
นายเชิดพงษ์ สีดาว เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ 
นายเชิดพงษ์ สีดาว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นายเชิดพงษ์ สีดาว โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นายเชิดพงษ์ สีดาว โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวุฒิชาติ สุนทรสมัย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

  นายวุฒิชาติ สุนทรสมัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๘๔๖-๒๕๕๓  สังกดัส านักงานจัดการศึกษา ภาควิชาการตลาด คณะ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๓ ปี ๗ เดือน  



- ๑๒ - 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
D.B.A. (Marketing and International Business) ๒๕๔๔ Nova Southeastern University, USA. 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
M.B.A. (Marketing) ๒๕๓๙ University of Mississippi, USA. 
ว.ม. (วิจัยสื่อสารมวลชน) ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย
  
บธ.ม. (การตลาด) ๒๕๓๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย  
สต.บ. (สถิติประยุกต์) ๒๕๒๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย  
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ วุฒิชาติ สุนทรสมัย. (๒๕๖๑). ศักยภาพของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตของไทย 
 ในการจับคู่เจรจาธุรกิจ. วารสารการจัดการสมัยใหม่, ๑๖(๑), ๑๕-๒๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องที่ ๒ Soonthonsmai, V. (2017). Relationships between Market orientation,  
 Entrepreneurship and Business Performance of the Small Spa Enterprises in  
 Pattaya, Thailand. Canadian International Journal of Social Science and  
 Education, 12, 247-271. 
 (เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ 
 ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องที่ ๓ วุฒิชาติ สุนทรสมัย และปิยะพร ธรรมชาติ. (๒๕๕๙). รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ 
 ของจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน. วารสารสมาคม 
 นักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๒๑(๓), ๑๖๗-๑๘๑. 
 (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   
 

เรื่องที ่๔ วุฒิชาติ สุนทรสมัย. (๒๕๕๙). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียงต่อความเป็นผู้ประกอบการกิจการผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย.  
 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๙(๑), ๕๙-๗๖. 



- ๑๓ - 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องที่ ๕ สมศรี ศิริไหวประพันธ์ และวุฒิชาติ สุนทรสมัย. (๒๕๕๙). รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ของ 
 วิสาหกิจขนาดย่อมกลุ่มสปาและการนวดแผนไทยภายใต้เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว 
 เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการสมัยใหม่, ๑๔(๑), ๗๗-๙๐. 
 (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   
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ วุฒิชาติ สุนทรสมัย. (๒๕๖๐). การพัฒนาการรวมกลุ่มแบบเครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยว  
 แนวคิดและการประยุกต์. กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประจักษ์สิน. (๔๖๘ หน้า)  
 ISBN 978-616-429-456-1 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ 
นายวุฒิชาติ สุนทรสมัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธี
ปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายวุฒิชาติ สุนทรสมัย (ประเมินการสอน 
วิชา ๖๖๕๓๑๑๕๙ พฤติกรรมผู้บริโภค) แล้วเห็นว่า นายวฒุิชาติ สุนทรสมัย เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการ
สอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวุฒิชาติ สุนทรสมัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายวุฒิชาติ สุนทรสมัย โดยวิธปีกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๔ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายวุฒิชาติ สุนทรสมัย โดยวิธปีกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวยุวดี  รอดจากภัย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

  นางสาวยุวดี  รอดจากภัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๕๒๐-๒๕๕๑  สังกดัภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ โดยวิธีปกติ 
แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๘ เดือน  
   

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
วท.บ. (สุขศึกษา) ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑๐  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ยุวดี รอดจากภัย. (๒๕๖๑). แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย. วารสารวิจัยและ 
 พัฒนาระบบสุขภาพ, ๑๑(๑), ๑๖๒-๑๖๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องที่ ๒ ยุวดี รอดจากภัย, กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์. (๒๕๖๑).  
 รูปแบบการพัฒนาชุมชนและครอบครัวต้นแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยทาง 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ๑๒(๑), ๙๒-๑๐๑. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   



- ๑๕ - 

เรื่องที่ ๓ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และยุวดี รอดจากภัย. (๒๕๖๑). สุขภาวะผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเมืองและ 
 เขตชนบทของประเทศไทย. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ๑๓(๑), ๑๑๓-๑๒๗. 
 (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  ๒๐   
เรื่องที่ ๔ กนกวรรณ เมืองศิริ, นิภา มหารัชพงศ์ และยุวดี รอดจากภัย. (๒๕๖๐). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
 ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร:  
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๕(๔), ๒๓-๓๓. 
 (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  ๒๐   
 

เรื่องที่ ๕ ปรียาภรณ์ นิลนนท์, ยุวดี รอดจากภัย และนิรัตน์ อิมามี. (๒๕๖๐). การรับรู้ความสามารถของ 
 ตนเองในด้านการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอบางคล้า  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารราชนครินทร์, ๑๔(๓๒), ๙๓-๑๐๐. 
 (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  ๒๐   
 

เรื่องที่ ๖ เวธกา กลิ่นวิชิต, ยุวดี รอดจากภัย และคนึงนิจ อุสิมาศ. (๒๕๖๐). การจัดการความรู้ 
 ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุภาคตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสระแก้ว.  
 บูรพาเวชสาร, ๔(๒), ๑-๑๙. 
 (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  ๒๕  
 

เรื่องที่ ๗ เวธกา กลิ่นวิชิต, ยุวดี รอดจากภัย และคนึงนิจ อุสิมาศ. (๒๕๕๙). การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย 
 ผู้สูงอายุในภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ๙(๒), ๑-๒๔. 
 (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  ๒๕  
  



- ๑๖ - 

เรื่องที่ ๘ Rodjarkpai, Y. & Rojpaisarnkit, K. (2016). Comparison of Health Care Model for the 
 Elderly: Thailand and Japan. In Proceedings of The International Academic  
 Forum Dubai Conference Series 2016 (pp. 39-44). Dubai: The Inter Continental  
 Festival City Event Centre. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐  
เรื่องที่ ๙ เวธกา กลิ่นวิชิต, ยุวดี รอดจากภัย และคนึงนิจ อุสิมาศ. (๒๕๕๘). การพัฒนาสารสนเทศ 
 ด้านระบบบริการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ. ใน การประชุมวิชาการเฉลิม 
 พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ  
 ๖๐พรรษา “วิชาการแพทย์บูรพา” ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “ความพร้อมของ 
 สังคมไทยต่อการดูแลผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า” (หน้า ๕๕-๗๑). ชลบุร:ี คณะแพทยศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๕  
 

เรื่องที่ ๑๐ ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ และยุวดี รอดจากภัย. (๒๕๕๗). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม 
 สุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออก. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, ๙(๒), ๑๓-๒๐. 
 (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  ๒๐  
 

หมายเหตุ: งานวิจัยเรื่องที่ ๖.๑.๑-๖.๑.๑๐ อยู่ในชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุเดียวกัน 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ยุวดี รอดจากภัย. (๒๕๖๑). การส่งเสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ. ชลบุรี :  
 บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จ ากัด. (๒๐๑ หน้า) ISBN: 978-974-384-558-1 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ 
นางสาวยุวดี  รอดจากภัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวยุวดี  รอดจากภัย (ประเมินการสอน 
วิชา ๗๓๒๔๐๖ การฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ) แล้วเห็นว่า นางสาวยุวดี  รอดจากภัย เป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวยุวดี  รอดจากภัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
  



- ๑๗ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ของ นางสาวยุวดี  รอดจากภัย  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ของ นางสาวยุวดี  รอดจากภัย  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์   
   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

  นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๑๑๐๔-๒๕๕๗ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี 
   

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (สังคมวิทยา)   ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
ว.ม. (การสื่อสารมวลชน) ๒๕๓๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) ๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  5  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Buranadechachai, S. (2017). Creating Citizen Youth Journalists for the ASEAN 
 Community. International Journal of East Asian Studies, 21(2), 127-147. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐    



- ๑๘ - 

เรื่องที่ ๒ สุกัญญา บูรณเดชาชัย. (๒๕๕๘). คุณลักษณะบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการของ 
 ผู้บริหารสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก. วารสารสหวิทยาการวิจัย:  
 ฉบับบัณฑิตศึกษาสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๔(๓), ๑๕-๒๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Social Science Research Network 

(SSRN)) 
 (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplaAbstractSearch.cfm) 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องที่ ๓ Buranadechachai, S. (2015). Study of Youth’s Beliefs and Bodhissattva Guan Yin  
 Parade (ChuePuiNeawNeaw) by Sawagphol Buddhist Association, Nongmon  
 Community, Chonburi, Thailand. In Proceedings of the Chinese-Thai: Language  
 and Cultural Dimension (pp. 24-36). Guangzhou: Guangdong World Books. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องที่ ๔ Buranadechachai, S. (2013). Thai Teens’ Fondness for Korea Singer among.  
 In Proceedings of the Kyung Hee University and Burapha University Joint  
 Symposium on Korean Studies (p.113-123). Seoul: Kyung Hee University. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องที่ ๕ Buranadechachai, S. (2013). Past, Present and future: A Thai Community  
 Newspaper. In Proceedings of The Asian Conference on Media and Mass  
 Communication 2013 (p.1-12). Japan: Osaka. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ สุกัญญา บูรณเดชาชัย. (๒๕๖๑). วารสารศาสตร์หลอมรวม : แนวคิด หลักการ และกรณีศึกษา 
 ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: บริษัทแดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ าดัด (๔๘๓ หน้า)  
 ISBN 978-616-468-202-3 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ 
นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดย
วิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย (ประเมินการสอน 
วิชา ๒๐๓๑๑๑๕๙ หลักการหลอมรวมสื่อ) แล้วเห็นว่า นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญใน
การสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 



- ๑๙ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นางสุกัญญา บูรณเดชาชัย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

  นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๕๒๙-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๗ ปี ๓ เดือน 
   
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)  ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) ๒๕๒๙  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ประเทศไทย 
วท.บ. (ฟิสิกส์)   ๒๕๒๕  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Tuntiwaranuruk, U., Sriboon, W. & Krapuoo,W. (2018). A study of diurnal soil  
 temperature and moisture content changes in concrete pipe containers with 



- ๒๐ - 

 lime tree planting after watering: A field experiment. ARPN Journal of  
 Engineering and Sciences, 13(3), 784-791.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

เรื่องท่ี ๒ Sriboon, W., Tuntiwaranuruk, U. & Sanoamuang, N. (2017). Hourly soil  
 temperature and moisture content variations within a concrete pipe container  
 for planting lime trees in Eastern Thailand. Case Studies in Thermal Engineering,  
 10, 192–198. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
เรื่องท่ี ๓ Tuntiwaranuruk, U. & Sriboon, W. (2018). The influence of ambient temperature  
 on soil temperature in concrete with lime tree. NU. International Journal of  
 Science, 15(1), 77–88. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์. (๒๕๖๑). เชื้อเพลิงและพลังงาน.กรุงเทพ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
 (๒๖๘ หน้า) ISBN. 978-616-455-800-7 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ (เอกสารค าสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๓๐๘๒๑๓๕๙ อุณหพลศาสตร์) แล้วเห็นว่า นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์  
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด  



- ๒๑ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาฟิสิกส์ของ นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาฟิสิกส์ของ นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวศิริพร จ าเนียรสวัสดิ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ 
 

  นางสาวศิริพร จ าเนียรสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๓๔๕-๒๕๔๙ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๒ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย  
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย  
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Chamniansawat, S. & Chongthammakun, S. (2015). Inhibition of hippocampal  
 estrogen synthesis by reactive microglia leads to down-regulation of synaptic  
 protein expression. Neurotoxicology, 46, 25-34.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Pubmed  



- ๒๒ - 

 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   
 

เรื่องท่ี ๒ Chamniansawat, S. & Sawatdiyaphanon, C. (2018). Age-Related Memory  
 Impairment Associated With Decreased Endogenous Estradiol in the  
 Hippocampus of Female Rats. International Journal of Toxicology,  
 37(3), 207-215. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Pubmed  
 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๕   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวศิริพร จ าเนียรสวัสดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวศิริพร จ าเนียรสวัสดิ์ (เอกสารค าสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๖๘๐๒๐๔ ประสาทวิทยาศาสตร์) แล้วเห็นว่า นางสาวศิริพร จ าเนียรสวัสดิ์ 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวศิริพร จ าเนียรสวัสดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ของ นางสาวศิริพร จ าเนียรสวัสดิ์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ของ นางสาวศิริพร จ าเนียรสวัสดิ์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๒๓ - 

๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

  นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๗๘-๒๕๔๘ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวธิีปกติ แบบที่ ๑ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๓ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (รัฐศาสตร์) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย  
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย  
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  ๒๕๔๓ สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย   
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (๒๕๕๙). การปรับตัวของชุมชนเศรษฐกิจเขียว-น้ าเงิน ท่ามกลาง 
 กระแสโลกร้อน: กรณีศึกษา ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองหาด จังหวัดตราด.  
 วารสารการบริหารท้องถิ่น, ๙(๔), ๙๑-๑๐๓.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๒ โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (๒๕๕๙). การฟ้ืนฟูค่านิยมประชาธิปไตยชุมชน: กรณีศึกษาการใช้กลไก 
 และกระบวนการของสภาองค์กรชุมชนต าบล. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ๓๓(๒), ๑๒๐-๑๔๑.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

ต ารา  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (๒๕๖๐). ต าราการเมืองท้องถิ่นไทย.ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา (๔๘๒ หน้า)  
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   



- ๒๔ - 

เรื่องที่ ๒ โอฬาร ถิ่นบางเตียว. (๒๕๕๙). ต าราการปกครองท้องถิ่นไทย.สมุทรปราการ:  
 พี เอ็นเตอร์ไพรส์ ซัพพลาย (๓๓๖ หน้า) ISBN. 978-616-413-346-4 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๖๗๒๒๗๑๕๙ ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทย) แล้วเห็นว่า  
นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

๔.๑.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

  นางพรรัตน์ แสดงหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๒๑๘-๒๕๔๖ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการและ
การท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๖ เดือน 
   
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Development Administration) ๒๕๕๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประเทศไทย 
M.A. (Human Resource Management) ๒๕๔๑ Middlesex University  สหราชอาณาจักร 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ Sadangharn, P. & Joungtrakul, J. (2018). Retention of old-aged human capital in  
 the Thai automotive industry. International Journal of Learning and Intellectual  
 Capital, 15(1), 65-82.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

เรื่องท่ี ๒ Sadangharn, P. (2017). An elderly employment model for the Thai automotive  
 industry. The South East Asian Journal of Management, 11(2), 103-119.   
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ H.W.Wilson  
 (http://www.ebscohost.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ พรรัตน์ แสดงหาญ. (๒๕๖๑). แนวโน้มการจ้างงานผู้สูงอายุในสังคมไทย.ชลบุรี: เก็ทกู๊ดครีเอชั่น.  
 (๑๓๒ หน้า) ISBN 978-616-455-949-3  
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่มาแล้วตั้งแต่มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ (เอกสารค าสอนและ
ประเมินผลการสอน วิชา ๖๖๗๓๕๒๕๙ พฤติกรรมองค์การ) แล้วเห็นว่า นางพรรัตน์ แสดงหาญ เป็นผู้มี
ความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ นางพรรัตน์ แสดงหาญ  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

๔.๑.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายธนนท์รัฐ นาคทั่ง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

  นายธนนท์รัฐ นาคท่ัง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๕๔-๒๕๕๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อนุสาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
IMAS (International Masters in ASEAN Studies) ๒๕๕๕ University of Malaya, ประเทศมาเลเซีย 
กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
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เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ธนนท์รัฐ นาคท่ัง. (๒๕๖๐). การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 
 หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรในสามจังหวัดภาคตะวันออก  
 (สระแก้ว จันทบุรี และตราด). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔  
 (หน้า ๑๖๖๗-๑๖๘๑). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๒ ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา และชนาภา ตรีวรรณกุล. (๒๕๖๑). ความสัมพันธ์ 
 ระหว่างความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ.  
 ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ ๗ (หน้า ๒๕๗-๒๖๖).  
 กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายธนนท์รัฐ นาคทั่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  อนุสาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายธนนท์รัฐ นาคทั่ง (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๒๗๐๑๑๓ อาเซียนศึกษา) แล้วเห็นว่า นายธนนท์รัฐ นาคทั่ง เป็นผู้มี
ความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายธนนท์รัฐ นาคทั่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อนุสาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
  ของ นายธนนท์รัฐ นาคทั่ง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อนุสาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
  ของ นายธนนท์รัฐ นาคทั่ง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  



- ๒๘ - 

๔.๑.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ 
 

  นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๕๘๐ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม. (กายภาพบ าบัด) ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ภูริชญา วีระศิริรัตน์, นงนุช ล่วงพ้น, วริศรา ฝั้นค ามี, สินาภรณ์ เรืองเกตุ และ 
 หทัยชนก หัวเมืองราช. (๒๕๖๑). เปรียบเทียบผลของการติดเทปคิเนซิโอที่ให้แรงดึงและ 
 ไม่ใหแ้รงดึง ร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อ Pectoralis Minor และการออกก าลังกายเพ่ิมความ 
 แข็งแรงในอาสาสมัครที่มีท่าทางไหล่ห่อ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม.  
 ศรีนครินทร์เวชสาร, ๓๓(๓), ๒๒๙-๒๓๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕   
 

เรื่องที่ ๒ พรพิมล เหมือนใจ และภูริชญา วีระศิริรัตน์. (๒๕๕๗). เปรียบเทียบผลระหว่างการยืดกล้ามเนื้อ 
 แบบคงค้างและการนวดพีทริสซาจต่ออาการแสดงของการปวดกล้ามเนื้อเหยียดเข่าหลังกระตุ้น 
 ด้วยการออกก าลังกายแบบพลัยโอเมตริกในชายไทย. วารสารเทคนิคการแพทย์และ 
 กายภาพบ าบัด, ๒๖(๒), ๑๕๘-๑๖๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
  



- ๒๙ - 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ภูริชญา วีระศิริรัตน์. (๒๕๖๑). การติดแถบผ้ากาวแบบยืดหยุ่นและการออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิม 
 ความมั่นคงในผู้ที่มีความผิดปกติของข้อต่อกระเบนเหน็บจากการใส่รองเท้าส้นสูง.  
 ศรีนครินทร์เวชสาร, ๓๓(๓), ๒๘๒-๒๙๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ ของ 
นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
กายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๘๓๓๖๑ กายภาพบ าบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ ๑) 
แล้วเห็นว่า นางสาวภูริชญา วรีะศิริรัตน์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ ของ นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ ของ นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๓๐ - 

  ๔.๑.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ 
 

  นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๐๗๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๕ เดือน 
เคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๓ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ หมายเหตุ 
วท.ม. (กายภาพบ าบัด) ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์, นงนุช ล่วงพ้น และพรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต. (๒๕๖๑).  
 ผลของการออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางล าตัวและ 
 ระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ๒๔(๑), ๘๕-๙๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

เรื่องที่ ๒ ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ และสานิตา สิงห์สนั่น. (๒๕๕๙). การท าให้ระดับในไขมันในเลือดเข้าสู่ 
 ระดับปกติโดยการออกก าลังกายด้วยฮูลาฮูปเป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์. ใน การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอดุมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๑ “เครือข่ายวิจัยอดุมศึกษา  
 สานพลัง ประชารัฐ” (หน้า ๑๔๗๙-๑๔๘๙). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๖   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์. (๒๕๖๑). การจัดการทางกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยท่อน้ านมอุดตัน.  
 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ๒๔(๒), ๓๒๐-๓๓๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



- ๓๑ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
กายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๘๓๓๖๑ กายภาพบ าบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ ๑) 
แล้วเห็นว่า นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ ของ นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ ของ นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอริสรา ฤทธิ์งาม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

  นางสาวอริสรา ฤทธิ์งาม พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๔๐-๒๕๕๖ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๒ เดือน 
  



- ๓๒ - 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องที่ ๑ อริสรา ฤทธิ์งาม, เจนจิรา เจริญการไกร, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ และจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์. (๒๕๕๙).  
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ  
 จังหวัดระยอง. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. ๓๐(๓), ๑๑๘-๑๓๑.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ อริสรา ฤทธิ์งาม. (๒๕๖๑). การป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง: บทบาทพยาบาล 
 อาชีวอนามัย. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. ๓๒(๒), 
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตีพิมพ์ 
 ในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวอริสรา ฤทธิ์งาม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวอริสรา ฤทธิ์งาม (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินการสอนรายวิชา ๑๐๑๒๐๑๕๙ การพยาบาลชุมชน ๑) แล้วเห็นว่า 
นางสาวอริสรา ฤทธิ์งาม เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวอริสรา ฤทธิ์งาม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
  



- ๓๓ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวอริสรา ฤทธิ์งาม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของ นางสาวอริสรา ฤทธิ์งาม โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ 
 

  นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๐๗๒ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๗ เดือน 
   

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

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร, คุณาวุฒิ วรรณจักร, กิตติชนม์ สมหวาน, อภิชาติ  
 ปัญจพลานุรักษ์  และอติวิชญ์ จันทรังษี. (๒๕๖๑). ผลของเทปชนิดยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นต่อ 
 ส่วนโค้งฝ่าเท้าด้านในและการเดินในอาสาสมัครที่มีเท้าแบน. ศรีนครินทร์เวชสาร. ๓๓(๑), ๕๖-๖๓.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
  



- ๓๔ - 

เรื่องท่ี ๒ พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร, คุณาวุฒิ วรรณจักร, สุดารัตน์ บุญพิทักษ์, ธัญรัตน์ เทียนสุข  
 และแอ๊ดดี้ มีรัตน์. (๒๕๖๑). การศึกษาความแตกต่างของมุมคอยื่นไปด้านหน้าในกลุ่มคน 
 สุขภาพดีที่ใช้แท่นวางแขนและท่ีไม่ใช้แท่นวางแขนเล่นสมาร์ทโฟน. วารสารสาธารณสุข  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. ๑๓(๑), ๒๑-๓๔.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ คุณาวุฒิ วรรณจักร และพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร. (๒๕๖๑). การหกล้มในผู้สูงอายุที่ 
 กระดูกพรุน: สาเหตุและการป้องกันด้วยการออกก าลังกาย. วารสารสาธารณสุข  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. ๑๓ (๑), ๑๔๑-๑๕๐. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒ พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร และคุณาวุฒิ วรรณจักร. (๒๕๖๑). เท้าแบนกับอาการปวดเข่า. 
 บูรพาเวชสาร, ๕(๑), ๑๐๔-๑๑๒. 
 (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  ๗๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร  
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินการสอนรายวิชา ๖๘๓๔๖๔ กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ)  
แล้วเห็นว่า นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วน
ตามเกณฑ์  
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ ของ นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ ของ นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ งานบริหารวิชาการ 
  ๔.๒.๑ การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการระบุสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยใน ข้อ ๔ ของประกาศ  
ได้กล่าวว่า “กรณีทีผู่้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดย 
ไม่ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญของ
ผู้นั้นอย่างแท้จริง ให้สภาสภาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยไม่ถือเป็นการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุ
ที่ต้องก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ” ในการนี้ กองบริการการศึกษาได้เวียนส ารวจคณาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัย และมีผู้ประสงค์ท่ีจะเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว โดยคณะกรรมการฯ  
  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ พิจารณาตรวจสอบ 
   ความถูกต้องของสาขาท่ีเทียบเคียงอีกครั้ง 
  ๑.๒ ให้ระบเุลขสาขาในตารางที่ขอเทียบเคียงสาขา 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๒.๒ การขอก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
   ทางวิชาการเพิ่มเติม 
 

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการระบุสาขาวิชา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยใน “กรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจ าเป็น และประสงค์จะก าหนดสาขาวิชาส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ขอความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน” ในการนี้ ได้มีส่วนงานในมหาวิทยาลัยประสงค์จะขอก าหนดสาขาวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑. คณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม ๑๘ กลุ่มเทคโนโลยี  
มีความประสงค์ขอเพ่ิมสาขาวิชา โดยไม่มีการก าหนดอนุสาขาวิชา ดังนี้ 
  ๑๘XX  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)  
  ๑๘๐๖  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  
  ๑๘XX  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)  
 

 โดยมีบันทึกเครือข่ายความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๐ มหาวิทยาลัย 
ที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ SEED-Net ๑๑ มหาวิทยาลัยได้หารือแล้วมีมติร่วมกันน าเสนอ (ดังเอกสารแนบ ๑) 
 ๒. คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม ๓๙ กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 
มีความประสงค์ขอแก้ไขสาขาวิชา ดังนี้ 
  ๒.๑ ตัดกลุ่ม ๒๑๖๘๐๑ กายภาพบ าบัด (Physical Therapy) ออกจากกลุ่ม
แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medicine and Medical Science) ที่อยู่ภายใต้สาขาวิชา 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) 
  โดยมีเหตุผลว่าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นศาสตร์ที่มีความรู้ความช านาญ
เฉพาะก ากับดูแลโดยแพทย์สภา แต่สาขาวิชากายภาพบ าบัดเป็นวิชาชีพเฉพาะตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก ากับดูแลโดยสภากายภาพบ าบัด (ดังเอกสารแนบ ๒) 
  ๒.๒ ขอแก้ไขชื่อสาขาวิชา ๓๙๐๓ กายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ 
(Physical Therapy and Orthotics) กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เป็น กายภาพบ าบัด (Physical 
Therapy) ไม่รวมกับ กายอุปกรณ์ 
  โดยมีเหตุผลคือตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๔)  
ได้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองศาสตร์มีความช านาญที่จ าเพราะแตกต่างกันชัดเจน ระหว่างศาสตร์ 
“กายภาพบ าบัด” และศาสตร์ “กายอุปกรณ์” (ดังเอกสารแนบ ๓) 
 ๓. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม ๓๕ สาธารณสุขศาสตร์ มีความ
ประสงค์เพ่ิมอนุสาขาวิชา สุขศึกษา (Health Education) ไว้ในกลุ่มย่อยของ ๓๕๐๑ สาธารณสุขศาสตร์ 
 โดยมีเหตุผลคือสาขาวิชาสุขศึกษา ถูกจัดไปเป็นกลุ่มย่อยของสาขา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา รหัส ๒๕๑๑๐๑ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม ๒๕ กลุ่มการแพทย์อ่ืน ซึ่งที่ถูกต้องควรมีอยู่ในกลุ่ม
สาธารณสุขศาสตร์ (ดังเอกสารแนบ ๔) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ 
 ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  เพ่ิมเติม โดยให้จัดท าข้อมูลในรูปแบบตารางเพ่ือความชัดเจนของข้อมูล 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๓ พิจารณาภาระงานสอนของคณาจารย์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
   เพื่อใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 ตามข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยมำตรฐำนภำระงำนทำงวิชำกำรของ
คณำจำรย์ พ.ศ. 255๘ ได้ก ำหนดมำตรฐำนภำระงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ ไว้ในข้อ 5 ดังนี้  
 “คณำจำรย์ ต้องมีภำระงำนไม่น้อยกว่ำสัปดำห์ละ ๓๕ ชั่วโมง ดังนี้ 
 (๑)  ภำระงำนสอน 
 (๒)  ภำระงำนวิจัยและงำนวิชำกำรอ่ืน 
 (๓)  ภำระงำนบริกำรวิชำกำร 
 (๔)  ภำระงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 (๕)  ภำระงำนอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ มหำวิทยำลัย และ 
ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 
 ภำระงำนสอนตำมวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นกำรสอนระบบทวิภำค คณำจำรย์ต้องมี
ภำระงำนสอนขั้นต่ ำ โดยไม่รวมภำระงำนควบคุมงำนนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ที่มีหน่วยชั่วโมง
เทียบเท่ำ ๖ หน่วยกิตบรรยำย และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตบรรยำยต่อภำคกำรศึกษำปกติ ซึ่งกำรสอนแต่ละ
รำยวิชำต้องมีแผนกำรสอนและมีกำรจัดท ำ มคอ. ๓ มคอ. ๔ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำและจะต้องจัดชั่วโมงให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรแก่นิสิตอย่ำงน้อย  
๒ ชั่วโมงต่อสัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำปกติ”  
 โดยหลักเกณฑ์ ในภำคผนวก ก ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยมำตรฐำน
ภำระงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 5 “ภำระงำนสอนในระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรีให้เป็นไป
ตำมท่ีคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนก ำหนด” นั้น คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ก าหนดเกณฑ์เทียบตามประกาศ
คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  
ในข้อ ๔ “การสอนในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี การสอนแบบบรรยายหรือปฏิบัติการ ๑ ชั่วโมง หรือ ๑ คาบ 
(๕๐ นาที) คิดภาระงานได้ ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์” ซึ่งได้ท าการเปรียบเทียบภาระงานสอนของคณาจารย์
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ได้ดังนี้ 
 ภาระงานสอน ๓  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เท่ากับ ๑  หน่วยกิต 
 ดังนั้น ภาระงานสอน ๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เท่ากับ 

๑

๓
 x ๒ = ๐.๖๗  หน่วยกิต 

จะได้ว่า การสอนต่ าปริญญาตรี ๑ ชั่วโมง (ภาระงาน ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) คิดเป็น ๐.๖๗  หนว่ยกิต 
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 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณาจารย์ต้องสอนขั้นต่ า ๖ หน่วยกิต 
 ดังนั้น ๖ หน่วยกิต จึงเทียบได้กับการสอนในระดับต่ าปริญญาตรี 

๑

๐.๖๗
 x ๖ = ๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

 สรุป คณาจารย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” จะต้องมีภาระงานสอนต่ ากว่าปริญญาตรี 
ไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงจะเทียบเท่าภาระงานขั้นต่ า ๖ หน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามเอกสารแนบ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาภาระงานสอนของคณาจารย์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”  
 เพ่ือใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 
มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเทียบภาระงานสอนของคณาจารย์ โรงเรียนสาธิต 
 “พิบูลบ าเพ็ญ” เพ่ือใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  ๔.๒.๔ การขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะการจัดการและ 
   การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ของนางสาวฉัตชฎา กาญจนาชีวะ 
   เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา 
 

 ด้วยนางสาวฉัตชฎา กาญจนาชีวะ รหัสนิสิต ๕๖๙๒๐๗๐๗ เข้าศึกษา 
ตั้งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ 
ขอขยายเวลาการศึกษา เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา เนื่องจากนิสิตประสบอุบัติเหตุไม่สามารถด าเนินการ 
ท าวิทยานิพนธ์ และส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๕ ปีการศึกษา  
 ส าหรับความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนางสาวฉัตชฎา กาญจนาชีวะ 
ปัจจุบันนิสิตได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และคาดว่าจะสามารถ
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาของ
นางสาวฉัตชฎา กาญจนาชีวะ ได้ถึงภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องจากนิสิตขอขยายระยะเวลา
การศึกษาถึงภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยไม่ได้รวมระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานฯ จึงอาจ 
ไม่ส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา การขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะการจัดการและ 
 การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ของนางสาวฉัตชฎา กาญจนาชีวะ 
 เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ของนางสาวฉัตชฎา กาญจนาชีวะ เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา 
 ๒. แจ้งกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้ระงับการพ้นสภาพของนิสิตไว้ก่อน 
 ๓. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๒.๕ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้ 
 

แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ ๑:๘ ๑๒ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  

รวม   ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐  

 
 คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ของสถาบัน
ย้อนหลัง ๓ ปี อย่างต่อเนื่อง พบว่า ผลการส ารวจอัตราการมีงานท าเม่ือนิสิตจบระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในแต่ละช่วงก่อนวันเข้ารับปริญญาบัตร  
บัณฑิตเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ ๑-๒ ได้งานท าในระยะเวลา ๑ ปี คิดเป็น ๑๐๐% ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลคิดเป็น ๘๔% นอกนั้นประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย ผู้แทนจ าหน่ายเครื่องมือทางการแพทย ์ยา ๓% และมีบัณฑิตเรียนต่อระดับ
ปริญญาโทเพียง ๓% ซึ่งอัตราการผลิตบัณฑิตของสถาบันยังเป็นที่ต้องการและไม่เพียงพอกับตลาดแรงงาน 
ประกอบกับงานพัฒนานโยบายด้านก าลังคน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีแผนนโยบายปรับเพิ่มอัตราก าลังคนและการกระจายตัวก าลังคนด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้ทั่วถึงในพ้ืนที่ขาดแคลน และเสนอแผนการรับอาจารย์ และจ านวนครุภัณฑ์เพ่ิมเติม  
ให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิตที่รับเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ) 
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 ๒. แผนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ค านวณ
จ านวนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิค
การแพทย์ (มคอ.๑ เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙) สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ไม่เกิน ๑:๘ 
 ๓. คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์  
(Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 โดยที่ มคอ.๑ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ ก าหนดให้
สาขาเทคนิคการแพทย์ คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่ากับ 
๑:๘ (เอกสารแนบ ๑ หน้า ๘ ข้อ ๑๒.๒) ดังนั้นสาขาฯ จะใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๑  
หน้า ๑๖ ข้อ ๒๐) 
 FTES  =                                SCCH (CXi) 
        จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน (๓๖) 
 
   ให้  X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของสาขาที่เรียนวิชาที่ i 
    C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยสาขาในวิชาที่ i 
 

   สัดส่วนรายวิชาในหลักสูตรที่สาขาต้องรับผิดชอบ (รหัสและหน่วยกิตในปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ตามเอกสารแนบ ๒) 

กลุ่มวิชาเอก   จ านวน   ๗๐ หน่วยกิต 
  - วิชาเอกบังคับ  จ านวน   ๖๖ หน่วยกิต 

- วิชาเอกเลือก  จ านวน     ๔    หน่วยกิต 
 

 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ คิดค่า FTES ได้ดังนี ้
   FTES = CXi) =     3250    =    90.28 
       36         36 
  

คณะ/สาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ รวม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ ๕๐* ๕๐* ๕๐* ๔๐ ๑๙๐ 
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สาขา / เอก FTES จ านวนอาจารย์ท่ีต้องการ 
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ต้องการเพิ่ม 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

๙๐.๒๘ ๑๑.๒๘ ๑๐ ๒* 
 

 
หมายเหตุ ตามข้อก าหนดสภาวิชาชีพต้องมีจ านวนอาจารย์ประจ าขั้นต่ า ๑:๘ ต าแหน่ง 

*ต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมจ านวน ๒ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
กรอบอัตราก าลังคน สาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับ ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา  อัตราใหม่ ๑ อัตรา 
จ้างด้วยเงินอุดหนุน รัฐบาล และ
อัตราทดแทนอัตราเกษียณ ๑ อัตรา) 

  

กลุ่มวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก     ๑ อัตรา  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
การบริการโลหิต 

     ๑ อัตรา 

 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะสหเวชศาสตร์ 
และท่ีคณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 

เดิม ใหม่ 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

ระดับปรญิญาตร ี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

๑:๘ ๑:๘ ๑๐ ๔๐ ๕๐ 

รวม   ๑๐ ๔๐ ๕๐ 
 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๒.๖ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดังตารางที่ ๑ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๑ แผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่สภามหาวิทยาลัย  
 ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์

๑:๒๐ ๑๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑:๒๐ ๑๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑:๒๐ ๙ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕  

รวม   ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๔๕ ๑๔๕  
 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์  
(Full Time Equivalent Student: FTES) รายละเอียดดังนี้ 

𝐹𝑇𝐸𝑆 =
𝑆𝐶𝐶𝐻

36
=

𝐶𝑋

36
 

จาก 
 เมื่อ X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
 C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยคณะ 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๙ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๘๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาการสารสนเทศ จ านวน ๙๘ หน่วยกิต 

180 =  
98𝑥

36
 

 แทนค่าในสมการ ได้ว่า X = ๖๖ คน  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๙ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๘๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาการสารสนเทศ จ านวน ๑๐๒ หน่วยกิต 

180 =  
102𝑥

36
 

 แทนค่าในสมการ ได้ว่า X = ๖๔ คน 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๙ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๘๐ วิชาเฉพาะในคณะวิทยาการสารสนเทศ จ านวน ๑๐๗ หน่วยกิต 

180 =  
107𝑥

36
 

 แทนค่าในสมการ ได้ว่า X = ๖๑ คน 
 
ตารางท่ี ๒ แผนการรับนิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ขอปรับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
เกณฑ์สัดส่วน
อาจารย์ประจ า

ต่อนิสิต 

จ านวนอาจารย์
ประจ า (คน) 

จ านวนการรับนิสิตภาค
ปกติปีการศึกษา ๒๕๖๒-

๒๕๖๓ (คน) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

๑:๒๐ ๙ ๖๖ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑:๒๐ ๙ ๖๔ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑:๒๐ ๙ ๖๑ 

รวม ๒๗ ๑๙๑ 
 
ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับนิสิตเดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
และท่ีคณะฯ เสนอขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์ 
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 
(คน) 

แผนการรับนิสิต (คน) 

เดิม ใหม่ 
แผนการรับนิสิตเดิม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

คณะขอปรับแผน 
การผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๙ ๕๐ ๖๖ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๙ ๕๐ ๖๔ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑:๒๐ ๑:๒๐ ๙ ๔๕ ๖๑ 

รวม   ๒๗ ๑๔๕ ๑๙๑ 



- ๔๔ - 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที ่๑๙  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๒.๗ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
   ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ คน 
 

 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่แทนสภำมหำวิทยำลัยบูรพำ  
ในกำรประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์
งดรับนิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้งดรับ
นิสิตในหลักสูตรดังกล่ำวในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ นั้น 
   บัดนี้ วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์มคีวำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรดังกล่ำวแล้ว 
ซ่ึงหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร จ ำนวน ๑๓ คน ได้แก ่๑) ดร.ระพีพร ศรีจ าปา ๒) ดร.นพดล เดชประเสริฐ ๓) ดร.อ านาจ สาลีนุกูล 
๔) ดร.ศิริญญา วิรุณราช (โชคชัยวรรัตน์) ๕) อาจารย์วิไลลักษณ์ ค าลอย ๖) ดร.นนท์ สหายา 
๗) ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง ๘) ดร.บรรพต วิรุณราช ๙) ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ ๑๐) ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค ์
๑๑) ดร.สุภรัติ สุพิชญางกูร ๑๒) ดร.กชพร นรมาตย์ และ ๑๓) อาจารย์ศรายุทธ  โชคชัยวรรัตน์  
(คุณวุฒิและผลงานตามเอกสารที่แนบ) 
    ปัจจุบันมีนิสิตคงค้ำง จ ำนวน ๘๘ คน คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำนวน ๕๔ คน และคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
จ ำนวน ๑๔ คน และภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำนวน ๒๐ คน ดังนั้น จึงไดข้อเสนอเปิดรับสมัคร
นิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในภำคกำรศึกษำปลำย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ตำมจ ำนวนแผนกำรรับนิสิตที่มหำวิทยำลัยก ำหนด คือ จ ำนวน ๔๐ คน โดยวิทยำลัยฯ 
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้สัดส่วนของอำจำรย์ต่อนิสิตอยู่ในสัดส่วนที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรที่สำมำรถจะรับนิสิตใหม่ได้ วิทยำลัยฯ จึงขออนุมัติกำรเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำเพ่ือเข้ำ
ศึกษำในหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ มติเวียนตำมหนังสือที่ ศธ ๖๒๒๓/ ว ๒๖๕๘ 
ลงวันที่ ๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญำโท หลักสูตร
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ส ำหรับผู้บริหำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำปลำย  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำนวน ๔๐ คนแล้ว  



- ๔๕ - 

   คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัยในกำรประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคำรที่ 11 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมตเิห็นชอบ กำรขอเปิดรับนิสิตหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
ส ำหรับผู้บริหำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จ ำนวน 40 คน แล้ว โดยให้รับนิสิตหลงัจำกท่ี 
สภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบในกำรเปิดรับนิสิตหลักสูตรดังกล่ำวแล้ว พร้อมทั้งให้เสนอแผนกำร
บริหำรจัดกำรนิสิตที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือให้สัดส่วนของอำจำรย์ต่อนิสิตเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร ตำมกระบวนกำรของมหำวิทยำลัยต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจำรณำ กำรขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญำโท หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
 ส ำหรับผู้บริหำร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ 
 ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำนวน ๔๐ คน 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ๔.๓ หลักสูตรใหม่ 
  ๔.๓.๑ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑. นักสร้างสรรค์ที่มีความสามารถด้านบูรณาการความรู้ทางด้านดนตรีและ 
การแสดง ด้านวัฒนธรรม และทฤษฎีทางสังคม มาสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างขุมปัญญาจาก 
รากวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม  
 ๒. เป็นผู้น าด้านการจัดการดนตรีและการแสดงมืออาชีพ โดยมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ รู้จักปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมต่างวัฒนธรรม 
 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก ๑ ๓๖ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาในการประชุม  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว  



- ๔๖ - 

 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๓.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและ 
   การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา ๒๕๖๒  
   จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๑ จ านวน ๕ คน  
   และแผน ข จ านวน ๑๐ คน  
 

 คณะดนตรีและกำรแสดงเสนอกำรขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญำโท  
หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จ ำนวนนิสิต 
ที่จะรับเข้ำศึกษำ แผน ก แบบ ก ๑ จ ำนวน ๕ คน และแผน ข จ ำนวน ๑๐ คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  
๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว 
 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรกำรศึกษำในกำรประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรขอเปิดรับนิสิต 
ระดับปริญญำโท หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ แล้ว 
 คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย ในกำรประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคำรที่ 11 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญำโท  
 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำดนตรีและกำรแสดง หลักสูตรใหม่  
 พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและกำรแสดง มหำวิทยำลัยบูรพำ ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำต้น  
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จ ำนวนนิสิตที่จะรับเข้ำศึกษำ แผน ก แบบ ก ๑ จ ำนวน ๕ คน  
 และแผน ข จ ำนวน ๑๐ คน 
 

มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑  



- ๔๗ - 

  ๔.๓.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะดนตรีและการแสดงเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
  ๑. ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรมละจริยธรรมในการด าเนินชีวิต รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมร่วมสมัย เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีในการผลักดันตนเองให้เป็นพลเมืองที่น าความรู้
ทางวิชาชีพของตนเองมาใช้ประโยชน์กับประเทศชาติและสังคม 
  ๒. ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในหลักวิชาด้านการจัดการผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ที่น าไปสู่การเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
  ๓. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาในการพัฒนาให้เกิดภูมิปัญญาในการใช้
วัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการมองเห็นโอกาสในการน าคุณค่าของวัฒนธรรมมาแปลง
ให้เกิดมูลค่าต่อภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้  
  ๔. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในบริบทที่แตกต่างกันในด้านความคิดและวัฒนธรรม 
  ๕. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัย
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และสร้างให้เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีทักษะในการรู้เท่าทันดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๑ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     ๘๕ หน่วยกิต 
  ๑) วิชาแกน    ๑๒  หน่วยกิต 
  ๒) วิชาเฉพาะด้าน   ๔๙  หน่วยกิต 
  ๓) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ http://e-meeting.buu.ac.th/) 
 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๓.๔ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
   คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
   จ านวน ๕๔ คน 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๔ คน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ  
การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรม
สร้างสรรค ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเดน็เสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๔ คน 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑  
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 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยำศำสตร์ เสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. ปรับแผนกำรเรียน จากเดิม เรียนปีกำรศึกษำละ ๒ ภำคกำรศึกษำ 
เปลี่ยนเป็น ปีกำรศึกษำละ ๑ ภำคกำรศึกษำ เนื่องจำกต้องกำรปรับกำรเปิด-ปิด ภำคกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับผู้เรียนที่เป็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๒. ปรับแก้ หมวด ๗ ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนิน ให้สอดคล้องกับระยะเวลำ
กำรศึกษำของหลักสูตร จากเดิม เรียนปีกำรศึกษำละ ๒ ภำคกำรศึกษำ เปลี่ยนเป็น ปีกำรศึกษำละ ๑  
ภำคกำรศึกษำ 
 ๓. ปรับแก้หมวด ๓ ข้อ ๒.๕ แผนกำรรับนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำส ำหรับ ๕ ปี 
จากเดิม แผนกำรรับนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำส ำหรับ ๒ ปีกำรศึกษำ เปลี่ยนเป็น แผนกำรรับนิสิตและ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำส ำหรับ ๔ ปีกำรศึกษำ 
 คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ในกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
๑๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรกำรศึกษำได้พิจำรณำวำระเวียน 
ตำมหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๖๗๗๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบ 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย ในกำรประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคำรที่ 11 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว  
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  
 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ศึกษำ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
 

มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  ๔.๔.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ 
   และการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยขอปรับแก้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
จ านวน ๓ รายวิชา (ด้านบริหารธุรกิจ) ซ่ึงเดิมคณะโลจสิติกส์ ได้จัดรายวิชาดังกล่าวเป็นรหัสวิชาและเนื้อหาวิชา
ของคณะโลจิสติกส์ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังกล่าว โดยขอใช้รหัสวิชา และเนื้อหารายวิชา 
ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว และเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ในรายวิชา ดังนี้ 
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  เดิม 
  ๙๐๐๑๐๕๕๙ การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ  ๓(๓-๐-๖) 
    Business Management and Organization  
  ๙๐๐๑๐๔๕๙ การตลาดขั้นแนะน า      ๓(๓-๐-๖) 
    Introduction to Marketing  
  ๙๐๓๒๐๒๕๙ การภาษีอากรธุรกิจ    ๓(๓-๐-๖) 
    Business Taxation 
  แก้ไขเป็น  
  ๖๖๘๑๑๑๕๙ การจัดการและองค์การ     ๓(๓-๐-๖) 
    Management and Organization 
  ๖๖๕๒๐๑๕๙ หลักการตลาด      ๓(๓-๐-๖) 
    Principles of Marketing 
  ๖๖๘๒๒๑๕๙ การภาษีอากร     ๓(๓-๐-๖) 
    Taxation  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้า 
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยขอปรับแก้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน ๓ รายวิชา 
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(ด้านบริหารธุรกิจ) ซึ่งเดิมคณะโลจิสติกส์ ได้จัดรายวิชาดังกล่าวเป็นรหัสวิชาและเนื้อหาวิชาของคณะโลจิสติกส์ 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังกล่าว โดยขอใช้รหัสวิชา และเนื้อหารายวิชาของ 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว และเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ในรายวิชา ดังนี้ 
  เดิม 
  ๙๐๐๑๐๕๕๙ การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ  ๓(๓-๐-๖) 
    Business Management and Organization  
  ๙๐๐๑๐๔๕๙ การตลาดขั้นแนะน า      ๓(๓-๐-๖) 
    Introduction to Marketing  
  ๙๐๓๒๐๒๕๙ การภาษีอากรธุรกิจ    ๓(๓-๐-๖) 
    Business Taxation 
  แก้ไขเป็น  
  ๖๖๘๑๑๑๕๙ การจัดการและองค์การ     ๓(๓-๐-๖) 
    Management and Organization 
  ๖๖๕๒๐๑๕๙ หลักการตลาด      ๓(๓-๐-๖) 
    Principles of Marketing 
  ๖๖๘๒๒๑๕๙ การภาษีอากร     ๓(๓-๐-๖) 
    Taxation  
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑  
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  ๔.๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับป ี๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

 คณะวิทยำศำสตร์ เสนอกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตร-
มหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผล คือ เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
ในล ำดับ ดังนี้  
 ล ำดับที่ ๒ จำก นำยทรงกลด สำรภูษิต เป็น นำงสำวผำณตำ เอี้ยวซิโป  
เนื่องจำกนำยทรงกลด สำรภูษิต ย้ำยไป เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยำศำตรบัณฑิต  
สำขำวิชำชีวเคมี 
 ล ำดับที่ ๓ จำก นำยสมขำติ แม่นปืน เป็น นำงสำวพรพรรณ อร่ำมแสงเทียนชัย  
เนื่องจำกนำยสมชำติ แม่นปืน ย้ำยไป เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยำศำตรบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรกำรศึกษำ มติเวียนตำมหนังสือที่ 
ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๖๗๗๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย ในกำรประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑ 
เมื่อวันอังคำรที่ 11 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี ฉบับปี ๒๕๕๗ 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาเคมี ฉบับป ี๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิทยำศำสตร์ เสนอกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงจ ำนวนอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำกจ ำนวน 5 คน เหลือ 4 คน โดยน ำรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล ำดับที่ 5 นำยณัฐวิศิษฏ์  ยะสำรวรรณ ออก เนื่องจำกนำยณัฐวิศิษฏ์  ยะสำรวรรณ เป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวชิำเคมี และหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำเคมี ในกำรนี้ นำยณัฐวิศิษฏ์  ยะสำรวรรณ จึงใคร่ขอปฏิบัติหน้ำที่เพียงต ำแหน่งเดียว คือ ขอท ำ
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หน้ำที่เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี เท่ำนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด และขอออกจำกกำรท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ทั้งนี้หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี คงเหลือ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ ำนวน 4 คน ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ  
พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
 คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรกำรศึกษำ มติเวียนตำมหนังสือที่  
ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๖๗๗๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเคมี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย ในกำรประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคำรที่ 11 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยำศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยบูรพำ  
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยคณะดนตรีและ 
การแสดง มีแผนด าเนินการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  
เพ่ือให้คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร เป็นไปตามสาขาวิชาและ
ธรรมชาติรายวิชาของแต่ละหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในล าดับ ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายมานิต  เทพปฏิมาพร  เป็น  นางสาวจุฬาลักษณ์  เอกวัฒนพันธ์ 
  ล าดับที่ ๔ จาก นายคอลิด  มิด า  เป็น  นายไพบูลย์  โสภณสุวภาพ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายคณพศ  วิรัตนชัย เป็น  นางสาวอรดา  ลีลานุช 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่  
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ใหค้วามเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๗๒๑๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและ 
 การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะดนตรีและการแสดงเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ด้วยคณะดนตรีและการแสดง  
มีแผนด าเนินการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง  
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เพ่ือให้คุณวุฒิ ความเชีย่วชาญ และผลงานวชิาการของอาจารยผ์ู้รับชอบหลักสูตร  
เป็นไปตามสาขาวิชาและธรรมชาติรายวิชาของแต่ละหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรในล าดับ ดังนี้ 
   ล าดับที่ ๒ จาก นายจักรี  กิจประเสริฐ เป็น นายสันติ  อุดมศรี 
   ล าดับที ่๔ จาก นายอัครพล  เดชวัชรนนท์  เป็น นายศานติ  เดชค ารณ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว๐๗๒๑๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  



- ๕๕ - 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะดนตรีและการแสดง  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
   ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ เป็น นางศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ ์ 
เนื่องจากนางสาวทัศวิญา พัดเกาะ มีแผนการลาศึกษาต่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ล าดับที่ ๖ เพ่ิม นางสาวอรชร บุญลา เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
มีองค์ประกอบครอบคลุม อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชากายภาพบ าบัดหลักทุกสาขาในสัดส่วนที่เหมาะสม และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัด และเพ่ือให้การบริหารหลักสูตร 
ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
ฉบับปี ๒๕๕๕ แลว้  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๕ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  

ฉบับปี ๒๕๕๕ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  



- ๕๖ - 

  ๔.๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
   (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ เป็น นางพิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร 
เนื่องจากนางสาวทัศวิญา พัดเกาะ มีแผนการลาศึกษาต่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ล าดับที่ ๕ จาก นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ เป็น นายคุณาวุฒิ วรรณจักร 
เนื่องจากนางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน์ มีแผนการลาศึกษาต่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ล าดับที่ ๖ เพ่ิมเติม นางสาวกุลธิดา กล้ารอด เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีองค์ประกอบครอบคลุมอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชากายภาพบ าบัดหลักทุกสาขาในสัดส่วนที่เหมาะสม และ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัด และเพ่ือให้การบริหารหลักสูตร
ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ แลว้  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ฉบับปี ๒๕๖๐ คณะสหเวชศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ จาก นายเล็ก วันทา เป็น นายชัยวัฒน์ กันหารี เนื่องจาก  
นายเล็ก วันทา ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  



- ๕๗ - 

 ล าดับที่ ๖ เพ่ิม นายศุภศิลป์ ทวีศักดิ ์เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้ 
การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๒ จาก นางสาวฐิติมา  วงศ์อินตา เป็น นางสาวพณณกร ทองหลิ้ม 
เนื่องจาก นางสาวฐิติมา  วงศ์อินตา ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์ เป็น นายอนิรุทธ์ ขันธสะอาด 
เนื่องจาก นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวจุฑาทิพย์ สุรารักษ์ เป็น นายปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล 
เนื่องจาก นางสาวจุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและ 
การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเดน็เสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลีย่นแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 
  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๔.๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียด คือ ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ ๒ จาก นางธัญภัส  เมืองปัน เป็น นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล เนื่องจาก 
นางธัญภัส  เมืองปัน ลาฝึกอบรม เพ่ือปฏิบัติการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ได้รับทุนวิจัย
หลังปริญญาเอก (Postdoctoral) ทุนรัชดาภิเษกสมโภช บณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว  
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ ว ๐๗๙๘๘ ลงวันที่ ๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ๔.๕ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
  พ.ศ. 2561 และเอกสารแนบท้าย 
 

  ตามท่ี คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเอกสารแนบท้าย โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามพันธกิจ และนโยบายการ
พัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ กองบริการการศึกษา ได้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเอกสารแนบท้าย มาเพ่ือให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ พิจารณา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ ๑. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
   ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเอกสารแนบท้าย 
  ๒. น ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  และเอกสารแนบท้าย โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๔ ความหมายของ “คณะ” ให้ปรับเป็น วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงาน 
   ตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
   พ.ศ.๒๕๕๐ ที่มีภาระหน้าที่การสอน 
  ๑.๒ ข้อ ๔ ความหมายของ “คณบดี” ให้ปรับเป็น หัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ 
  ๑.๓ ข้อ ๔ “ผู้ขอแต่งตั้ง” ปรับเป็น “ผู้ขอ” 
  ๑.๔ ข้อ ๔ ความหมายของ “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ให้ปรับเป็น คณะกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและประเมินผลงาน 
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอแต่งตั้งให้ด ารง 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๑.๕ ข้อ ๔ ความหมายของ “ข้าราชการ” ให้ปรับเป็น ข้าราชการพลเรือน 
   ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย ผู้มีหน้าที่สอนในหลักสูตรของ 
   มหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานวิจัย หรือสอนในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”  
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  ๑.๖ ข้อ ๔ ความหมายของ “อาจารย์ประจ า” ให้ปรับเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 
   เต็มเวลา ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า และผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว  
   มีหน้าที่สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานวิจัย หรือสอน 
   ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ 
   ให้ตัดข้อความ “และผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว” ออก 
   โดยให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาอีกครั้ง 
  ๑.๗ ข้อ ๔ ความหมายของ “หลักสูตรของมหาวิทยาลัย” ให้ปรับเป็น หลักสูตร 
   ประจ าของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือ 
   เทียบเท่าข้ึนไปที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และให้หมายความ 
   รวมถึงหลักสูตรประจ าทางวิชาชีพตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
   ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ 
   สามารถน าไปปรับคุณวุฒิได้ และให้ปรับค าว่า “วุฒิ” เป็น “คุณวุฒิ” ทุกที่ 
   ในข้อบังคับฯ 
  ๑.๘ ข้อ ๑๑.๒.๓ วรรคห้า “ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงาน 
   หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม...” ให้เขียนวรรคนี้ 
   ในบทเฉพาะกาล 
  ๑.๙ ข้อ ๑๒.๑.๑ วรรคสาม “ในกรณีที่มีการเสนอต ารา หรือหนังสือ หรือผลงาน 
   ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรืองานแปล วรรณกรรมฯ...” ให้ตัดค าว่า  
   “วรรณกรรมฯ” ออก เนื่องจากในประกาศ ก.พ.อ. ใช้ค าว่า “งานแปล”  
   อย่างเดียว 
  ๑.๑๐ ข้อ ๑๒.๑.๕ บรรทัดที่ ๗ ให้ปรับข้อความเป็น “…คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   อาจไม่ต้องประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณามีมติ...” 
  ๑.๑๑ ข้อ ๑๒.๑.๕ ให้ตัดข้อความในวรรคสองออก 
  ๑.๑๒ ข้อ ๑๕ ให้ปรับข้อความเป็น “หลักเกณฑ์การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษ ตามข้อ ๗ ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ หรือ 
   ข้อ ๑๓ ตามต าแหน่งทางวิชาการที่เสนอขอ แล้วแต่กรณี...” 
  ๑.๑๓ ข้อ ๑๖.๒.๒ เป็นชาวต่างชาตทิี่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยในสถาบันการศึกษา 
   ต่างประเทศ ให้ตัดค าว่า “ต่างประเทศออก” 
  ๑.๑๔ ข้อ ๑๙ ให้ปรับข้อความเป็น “ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   ตามเกณฑ์พิจารณาผลงานทางวิชาการตาม ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ หรือ 
   ข้อ ๑๓ และพ้นต าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยโดยไม่มีความผิด  
   หากได้รับการบรรจุให้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีก อาจได้รับการพิจารณา 
   ให้เทียบต าแหน่งทางวิชาการได้...”  
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  ๑.๑๕ ข้อ ๒๐ ให้ปรับข้อความเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ต าแหน่งอาจารย์  
   ที่เคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ท าหน้าที่สอนและวิจัยมาก่อนในสถาบันการศึกษาอ่ืน  
   อาจขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการไม่สูงกว่าระดับต าแหน่งทางวิชาการท่ีตน 
   เคยด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณา 
   ตามเกณฑ์พิจารณาผลงานทางวิชาการตาม ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ หรือ 
   ข้อ ๑๓ โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้...” 
  ๑.๑๖ ข้อ ๒๐.๒ คุณสมบัติทั่วไป ให้ปรับข้อความเป็น “มีผลการปฏิบัติราชการหรือ 
   ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ของ 
   สถาบันการศึกษานั้น ๆ และอาจมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึนหลังจากด ารง 
   ต าแหน่งทางวิชาการที่จะขอเทียบ ระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงาน 
   ในสถาบันการศึกษานั้น” 
  ๑.๑๗ ข้อ ๒๓ ให้ปรับข้อความเป็น “ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจาก 
   สถาบันการศึกษาอ่ืนที่ได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
   ต าแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือที่คณะกรรมการ 
   การอุดมศึกษาเอกชนก าหนด ซึ่งเกณฑ์พิจารณาผลงานทางวิชาการดังกล่าว 
   เป็นไปตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ ...” 
  ๑.๑๘ ข้อ ๓๙ วรรคสี่ ให้ข้อความเป็น “การใดท่ีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้กระท า 
   ในหน้าที่ตามต าแหน่งทางวิชาการนั้น ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะรู้ถึงเหตุ 
   แห่งการพ้นต าแหน่งตามข้อ ๓๙.๑ หรือ ข้อ ๓๙.๒ ให้การนั้นมีผลบังคับใช้ได้ 
   จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะรู้ถึงเหตุแห่งการพ้นต าแหน่งนั้น” 
  ๑.๑๙ ข้อ ๔๒ วรรคสอง บรรทัดที่สอง ให้ตัดข้อความ “ยกเว้นผู้ด ารงต าแหน่ง 
   ศาสตราจารย์คลินิก” 
  ๑.๒๐ ข้อ ๔๗ ให้ปรับข้อความเป็น “ให้มีการผ่อนผันเฉพาะประเด็นของผลงาน 
   ทางวิชาการทุกประเภทที่ต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง 
   ต าแหน่งทางวิชาการเดิมออกไปอีก ๓ ปี เป็นให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑  
   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔” 
  ๑.๒๑ ข้อ ๔๗ เดิม เปลี่ยนเป็น ข้อ ๔๘ 
  ๑.๒๒ ขอให้ตรวจสอบค าผิด และปรับรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องตามหลักสารบรรณ 
  ๑.๒๓ เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
   คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
   ทางวิชาการ ก่อนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย 
   พิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และก าหนดวันประชุมครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๕  น. 
 

                  
(นางเสริมศรี  สามารถกิจ)             (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน       ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
  ผู้จดรายงานการประชุม                       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

   
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหทัยา  รัตนะมงคลกุล) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
         รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


