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ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก    ประธานกรรมการ 
  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๖. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๗. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา  เครือตราชู   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล    กรรมการ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ   กรรมการ 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.ไพทูล  แก้วหอม      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์เสกสรร  ตันยาภิรมย์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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 ๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ 
 ๒๐. นางสาววรรณา  แนบเชย      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๒๑. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. นายบุญปลูก  ชายเกตุ      กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร    กรรมการ 
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย    กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๓. ดร.พีร  วงศ์อุปราช วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๔. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๕. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข กองบริการการศึกษา 
 ๖. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช กองบริการการศึกษา 
 ๗. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร กองบริการการศึกษา 
 ๘. นางปัทมา  วรรัตน์ กองบริการการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ กล่าวเปิด 
การประชุมสภาวิชาการ มหาวทิยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ แล้วด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  -ไม่มี- 
 
 ๑.๒ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ 
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๘/๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
   
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายสุรสิงห์ ไชยคุณ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๐๑๕๑-ฟิสิกส์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  
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  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายสุรสิงห์ ไชยคุณ ข้าราชการฯ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
เลขทีอั่ตรา ๐๒๑๑ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกติ วธิีที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เมือ่วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว ๒๐ ปี ๔ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์)   ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  
     ประเทศไทย 
วท.ม. (ฟิสิกส์)   ๒๕๒๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
กศ.บ. (ฟิสิกส์)   ๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
     ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๖  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Chantharangsi, C., Denchitcharoen, S., Chaiyakun, S. & Limsuwan, P. (2015).  
 Structures, morphologies, and chemical states of sputter-deposited CrZrN thin  
 films with various Zr contents. Thin Solid Films, 589, 613-619. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Paksunchai, C., Denchitcharoen, S., Chaiyakun, S. &  Limsuwan, P., (2014).  
 Growth and Characterization of Nanostructured TiCrN Films Prepared by DC  
 Magnetron Cosputtering. Journal of Nanomaterials, Article ID 609482. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
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เรื่องท่ี ๓  Asanithi, P., Chaiyakun, S. & Limsuwan, P. (2012). Growth of Silver Nanoparticles  
 by DC Magnetron Sputtering. Journal of Nanomaterials, 2012, Article ID 963609. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 

เรื่องที่ ๔  Buranawong, A., Witit-Anun, N., Chaiyakun, S., Pokaipisit, A. & Limsuwan, P., (2011).  
 The effect of titanium current on structure and hardness of aluminium titanium  
 nitride deposited by reactive unbalanced magnetron co-sputtering. Thin Solid  
 Films, 519, 4963-4968. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องที่ ๕  Witit-Anun, N., Kasemanankul, P., Chaiyakun, S., Pokaipisit, A. & Limsuwan, P. (2010).  
 Comparison of Nanocrystalline TiO2 Films Prepared on Unheated Substrates  
 Using Single- and Dual-Cathode DC Unbalanced Magnetron Sputtering Systems.  
 Japanese Journal of Applied Physics, 49, Article Number: 051101. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๖  Kasemanankul, P., Witit-Anan, N., Chaiyakun, S., Limsuwan, P. &  
 Boonamnuayvitaya, V. (2010). Low-temperature deposition of (110) and (101)  
 rutile TiO2 thin films using dual cathode DC unbalanced magnetron sputtering  
 for inducing hydroxyapatite. Materials Chemistry and Physics, 117, 288-293. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI: Web of Knowledge  
 (http://wokinfo.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
 หมายเหตุ: ผู้วิจัยไม่สามารถลงนามได้ทุกคน จึงขอเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
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ต ารา  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สุรสิงห์ ไชยคุณ. (๒๕๖๒). ฟิสิกส์สุญญากาศและการประยุกต์. กรุงเทพฯ: ณภัทร ก๊อปปี้.  

(๒๖๙ หน้า) ISBN 978-616-485-801-5 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
 (Peer review) ที่มาจากหลากหลายสถาบันก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายสุรสิงห์ ไชยคุณ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่า
สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีปกต ิวิธทีี่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ 
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายสุรสิงห์ ไชยคุณ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายสุรสิงห์ ไชยคุณ ตามตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
  ของ นายสุรสิงห์ ไชยคุณ โดยวิธีปกต ิวิธีที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์  ของ นายสุรสิงห์ ไชยคุณ  
  โดยวิธีปกต ิวิธีที่ ๑ โดยผลงานวิจัยเรื่องที่ ๒ เรื่องท่ี ๓ และเรื่องท่ี ๕ ให้เพ่ิมข้อมูล  
  Volume จ านวนหน้า และหมายเลข DOI 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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  ๔.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายตฤณ กิตติการอ าพล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๘๑๐๑-ทัศนศิลป์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายตฤณ กิตติการอ าพล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขทีอั่ตรา ๑๑๖๒-๒๕๕๗ สังกัดภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์  
ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๔ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย  
ศป.ม. (ทัศนศิลป์)  ๒๕๕๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหาร 

    ลาดกระบัง ประเทศไทย 
ศป.บ. (วิจิตรศิลป์)  ๒๕๔๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหาร 
      ลาดกระบัง ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ตฤณ กิตติการอ าพล. (๒๕๖๒) การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพ่ือการบ าบัดเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ. วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์, ๖(๑), ๑๕๕-๑๘๔. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

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



- ๘ - 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ผลงานประเภทงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ประเภทประติมากรรม  
 เรื่อง สภาวะรัก (With Love) โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ  
 “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์ กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๙” หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

ดังนี้  
 - เผยแพร่ในนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ “THAI ARTISTS 

2018 Contemporary Artists Award” เมื่อวันที่ ๓-๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถานกล
สุลใหญ่นครลอนแองเจลิส สหรัฐอเมริกา แหล่งทุน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

หนังสือ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ตฤณ กิตติการอ าพล. (๒๕๖๑). Land Art ภูมิศิลป์. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น 

(๗๓ หน้า) ISBN: 978-616-478-972-2 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

นั้น เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (Peer 
review) ที่มาจากหลากหลายสถาบันก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายตฤณ กิตติการอ าพล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายตฤณ กิตติการอ าพล พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายตฤณ กิตติการอ าพล ตามตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  



- ๙ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  
  ของ นายตฤณ กิตติการอ าพล โดยวิธีปกต ิวิธีที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  
  ของ นายตฤณ กิตติการอ าพล โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๐๑๔๑-ชีววิทยา 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๙๑๘-๒๕๕๔ สังกดัภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๔ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Biology)  ๒๕๕๑ University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร 
วท.ม. (สัตววิทยา) ๒๕๔๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (ชีววิทยา)  ๒๕๓๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  



- ๑๐ - 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Piyapong, C., Thaima, S., Somkham, K, Sae-lim, A. & Claude, J. (2019).  
 Does predation risk affect body size and shape ontogeny in the silver barb 

(Barbonymus gonionotus)?. Journal of Thai Interdisciplinary Research, 14(4),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  จันทิมา ปิยะพงษ์ และกรองทอง ตั้งสิทธิ. (๒๕๖๑). การเลือกฝูงในปลาตะเพียนขาว 
(Barbonymus gonionotus). วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือการเรียนรู้, ๙(๑), ๒๘-๓๕. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓  Piyapong, C. & Ngokkham, P. (2018). Shoaling and aggressive behavior in  juvenile 
fighting fish (Betta splendens). Journal of Thai Interdisciplinary Research, 13(5), 
54-57. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๔  Piyapong, C. (2012). The effect of turbidity on shoaling preference of congeneric 
Cyprinid species. Ramkhamhaeng Research Journal (Sciences and Technology), 
15 (Supplement), 100-106. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

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



- ๑๑ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววทิยา โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ์ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา  
  ของ นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ์ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา  
  ของ นางสาวจันทิมา ปิยะพงษ์ โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางพัชรี วงษ์เกษม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๑๑๓-สถิติศาสตร์  
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ”  



- ๑๒ - 

  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางพัชรี วงษ์เกษม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขที่
อัตรา ๘๗๖-๒๕๕๓ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๙ ปี ๒ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (สถิติ)   ๒๕๔๗  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ ประเทศไทย  
สต.ม. (สถิติ)   ๒๕๓๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย          
วท.บ. (สถิติ)   ๒๕๒๘  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย          
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Teerapabolarn, K. & Wongkasem, P. (2011). On pointwise binomial approximation 

by w-functions. International Journal of Pure and Applied 
Mathematics, 71(1), 57-66. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  พัชรี วงษ์เกษม. (๒๕๖๑). ตัวประมาณแบบผลคูณคู่กันที่ปรับปรุงใหม่ของค่าเฉลี่ยประชากร ใน
การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ๔๖(๓), ๕๘๕-๕๙๕. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

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

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางพัชรี วงษ์เกษม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ 
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางพัชรี วงษ์เกษม พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  



- ๑๓ - 

 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตัง้และผลงานทางวิชาการ ของ นางพัชรี วงษ์เกษม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์  
  ของ นางพัชรี วงษ์เกษม โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์  
  ของ นางพัชรี วงษ์เกษม โดยวิธีปกติ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๕ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๖๘๐๒-บริหารธุรกิจ  
   อนุสาขาวิชา ๖๘๐๒๐๘-การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นายปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๙๔๕-๒๕๕๕ สังกดัส านักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ โดย
วิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๑๐ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Management)   ๒๕๕๔ University of Hull ประเทศสหราชอาณาจักร 
M.Sc. (Engineering Business Management) ๒๕๔๗ University of Warwick ประเทศสหราชอาณาจักร 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)   ๒๕๔๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย  



- ๑๔ - 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล. (๒๕๖๒). การวัดประสิทธิภาพโซ่อุปทาน: กรณีศึกษาอุตสาหกรรม

หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่ม A ในจังหวัดชลบุรี. วารสารวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, 
๕(๑), ๒๐-๓๓. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

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

เรื่องท่ี ๒  ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล. (๒๕๖๓). ทิศทางงานวิจัยในอนาคต: การออกแบบเครือข่ายโลจิ
สติกส์ย้อนกลับ. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, ๑๘(๑), 

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

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

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นายปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นายปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  
  ของ นายปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  



- ๑๕ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ของ นายปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล  
  โดยวิธีปกติ ทั้งนี ้วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคือวันที่ 
  กองบริการการศึกษาได้รับเอกสารการตีพิมพ์ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๖ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวธนิกานต์ แสงนิ่ม 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๓๓๐๒ - เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวธนิกานต์ แสงนิ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา 91161 สังกัดส านักงานการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๕ เดือน 
 
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
ภ.บ. (เภสชัศาสตร์)  ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Huanbutta, K. & Sangnim, T. (2019). Design and development of zero-order drug 

release gastroretentive floating tablets fabricated by 3D printing 
technology. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 52, 831-837. 

 (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  



- ๑๖ - 

เรื่องท่ี ๒  Sangnim, T., Limmatvapirat, S., Nunthanid, J., Sriamornsak, P., Sittikijyothin, W., 
Wannachaiyasit, S. & Huanbutta, K. (2018). Design and characterization of 
clindamycin-loaded nanofiber patches composed of polyvinyl alcohol and 
tamarind seed gum and fabricated by electrohydrodynamic atomization. Asian 
Journal of Pharmaceutical Sciences, 13(5), 450-458. 

 (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  Huanbutta, K., Asmani, M. F., Yugesvaran, A., Vedewellu, L., & Sangnim, T. (2018). 
Development and Evaluation of Diclofenac Sodium Oral Dispersible Tablet (ODT) 
Formulation using Different Types of Co-excipients. Isan Journal of 
Pharmaceutical Sciences, 14(1), 45-57. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวธนิกานต์ แสงนิ่ม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวธิีปกติแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวธนิกานต์ แสงนิ่ม พบว่ามีครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวธนิกานต์ แสงนิ่ม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ของ นางสาวธนิกานต์ แสงนิ่ม โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  



- ๑๗ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ของ นางสาวธนิกานต์ แสงนิ่ม โดยวิธีปกติ โดยให้ปรับแก้แบบแสดงหลักฐาน 
  การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตารางคอลัมภ์ที่ ๒ ให้ปรับจาก “ไม่ได้ท า 
  รายงานฉบับสมบูรณ์” เป็น “-” และให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
  ของดุษฎีนิพนธ์หรือไม่ 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๗ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวสุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๓๓๐๒ - เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๙๐๗๔๔ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๔ เดือน 
   
คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Pharmaceutical Technology) ๒๕๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ภ.บ. (เภสชัศาสตร์)  ๒๕๔๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Chuapaditphun, P., Kajhonlit, B., Panyakawin, S. & Wannachaiyasit, S. (2019). 

Development of cream formulation containing Tetragonula pagdeni propolis 
from mangosteen orchards and evaluation of antibacterial activity against 
Staphylococcus aureus. Thai bulletin of pharmaceutical sciences, 14(2), 93-103. 

 (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  



- ๑๘ - 

เรื่องท่ี ๒  อารดา งามละเมียด, ปัฐยา ประทุมไทย, อาภิสรา ต่อฑีฆะ และสุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์. (๒๕๖๒). 
การพัฒนาสูตรต ารับลิโปโซมกักเก็บกรดอะซีลาอิกและคลินดามัยซินไฮโดรคลอไรด์. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๗ (หน้า ๑๐๓๑-๑๐๔๓). สมุทรปราการ: 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๓  Wannachaiyasit, S. & Phaechamud, T. (2010). Development of chlorhexidine 
thermosensitive gels as a mouth antiseptic. Journal of metals, materials and 
minerals, 20(3), 165-168. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือผล
การปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวสุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวธิีปกติแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวสุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ของ นางสาวสุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๙ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ของ นางสาวสุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ โดยวิธีปกติ โดยให้ปรับแก้แบบแสดงหลักฐาน 
  การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตารางคอลัมภ์ที ่๒ ให้ปรับจาก “ไม่ได้ท า 
  รายงานฉบับสมบูรณ์” เป็น “-” 
 ๒. เมื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

๔.๑.๘ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวชามิภา ภาณุดุลกิตติ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชา ๓๓๐๔ - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชามิภา ภาณุดุลกิตติ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๙๐๗๔๑ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๗ ปี ๗ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Social and Administrative Phamacy) ๒๕๖๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
M.B.A. (Marketing)   ๒๕๕๒ The University of Adelaide, Australia 
ภ.บ. (เภสชัศาสตร์)   ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Phanudulkitti, C., Makmee, P., Weerakul, T. & Auamnoy, T. (2019). Relationships 

between teaching innovations and lifelong leaning with deep approach to 
learning as a mediator in pharmacy students at Burapha University. Thai Journal 
of pharmacy Practice, 11(4),  

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)  



- 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  ๖๕ 
 

เรื่องท่ี ๒  ภัทราวดี มากมี, วัฒนารี อัมมวรรธน์, ชามิภา ภาณุดุลกิตติ และณัฏฐพัชร์ ธรรมสิทธิ. (๒๕๖๐). 
พฤติกรรมแบบความคิดก้าวหน้าของครูในภาคตะวันออก: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พหุระดับ. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ๓๐(๒), ๙๐-๑๐๖.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

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

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวชามิภา ภาณุดุลกิตติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร โดยวิธีปกติแล้ว 
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวชามิภา ภาณุดุลกิตติ พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชามิภา ภาณุดุลกิตติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์สังคมและการบริหาร  
  ของ นางสาวชามิภา ภาณุดุลกิตติ โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น มีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการ เรื่องท่ี ๒  
 ไมส่อดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง จึงมอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย  
 และ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช ตรวจสอบรายละเอียดของ  
 ผลงานเรื่องที่ ๒ และสรุปข้อมูลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการฯ  
 พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคือวันที่ 
 กองบริการการศึกษา ได้รับเอกสารการตีพิมพ์ครบถ้วนสมบูรณ์  



- ๒๑ - 

๔.๑.๙ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางสาวศิวพร คุณภาพดีเลิศ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชา ๑๑๐๙-วิศวกรรมอุตสาหการ 
   อนุสาขาวิชา ๑๑๐๘๐๒-วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ (ก) (๑) วรรค ๖  
“ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับการ
พิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ” 
  กองบริการการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวศิวพร คุณภาพดีเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขทีอั่ตรา ๙๐๒๕๘ สังกัดส านักงานการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ซ่ึงมีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 
โดยวิธีปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๘ เดือน 
 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ๒๕๖๐ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย 
วท.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑  Kunnapapdeelert, S. & Klinsrisuk, R. (2020). Determination of Green Vehicle 

Routing Problem via Differential Evolution. International Journal of Logistics 
Systems and Management, (in press) 

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม 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  ๕๐ 
 

เรื่องท่ี ๒  Kunnapapdeelert, S. (202X). Enhancing neural network for Thailand port 
throughput prediction. International Journal of Services Operations and 
Informatics, (in press) 

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวศิวพร คุณภาพดีเลิศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่าสมควรได้รับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อนุสาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการและโลจิสติกส์ โดยวิธีปกติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการ
หรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ของ  
นางสาวศิวพร คุณภาพดีเลิศ พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบค าขอรับการพิจารณาขอ
แต่งตั้งและผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวศิวพร คุณภาพดีเลิศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามคีรบถ้วนถูกต้องตามเกณฑแ์ล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
  อนุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ของ นางสาวศิวพร คุณภาพดีเลิศ  
  โดยวิธีปกต ิ
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง 
  ทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
  อนุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ของ นางสาวศิวพร คุณภาพดีเลิศ  
  โดยวิธีปกติ โดยให้ปรับแก้แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  
  ให้เจ้าของผลงานระบุบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในคอลัมภ์ที่ ๓ และระบุ 
  ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ทั้งนี้ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง 
  ต าแหน่งทางวิชาการคือวันที่กองบริการการศึกษา ได้รับเอกสารการตีพิมพ์ 
  ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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 ๔.๒ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๒.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาปลาย  
   และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๓,๒๕๒ คน 
   ซึ่งส าเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่  
   ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน ๓,๒๕๒ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้ 
 

ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี  1,832 796 2,628 
ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ) 90 - 90 
ปริญญาโท 93 241 334 
ปริญญาเอก 155 45 200 

รวม 2,170 1,082 3,252 
ข้อมูลวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 

 
คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องและมีมติให้ความเห็นชอบ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว รายละเอียดดัง 
ตารางแนบ 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
จากคณะ/ วิทยาลัยแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๘๑๐๐/ 
๐๑๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

ระดับปรญิญาตร ี
 

คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 809 40 102   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

34 4 10 ตามหนังสือที่ อว 8103.1/00114  
ลงวันที่ 23 ก.ค. 62 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

96 3 8  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

96  9  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการ 
การโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

18    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 

79 4 8  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 

96 1 6  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

134 6 16  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

103 10 21  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

58    

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 

86 12 24  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 
 
 
 

9    
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คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 3     
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3   ตามหนังสือที่ อว 8104.1/306  
ลงวันที่ 14 ส.ค. 62,  
อว 8104.1/175 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 

คณะดนตรีและการแสดง 75  1   
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

27   ตามหนังสือที่  
อว 8105/0144 ลงวันที่ 16 ส.ค. 62 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

48  1  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4   ตามหนังสือที่ อว 8134/0140  
ลงวันที่ 30 ก.ค. 62, 
อว 8134/0046 ลงวันที่ 2 ส.ค. 62 

คณะเทคโนโลยีทางทะเล 74 1    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

74 1  ตามหนังสือที่ อว 8131/0085  
ลงวันที่ 2 ก.ค. 62, อว 8131/0124 
ลงวันที่ 24 ก.ค. 62, อว 8131/0182 
ลงวันที่ 13 ส.ค. 62, อว 8131/0236 
ลงวันที่ 26 ส.ค. 62 

คณะพยาบาลศาสตร์ 12     
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

12   ตามหนังสือที่ อว 8106/1371  
ลงวันที่ 18 ก.ค. 62, อว 8106/1320 
ลงวันที่ 10 ก.ค. 62, อว 8106/1580 
ลงวันที่ 19 ส.ค. 62 

คณะเภสัชศาสตร ์ 1     
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

1   ตามหนังสือที่ 
อว 8108/0455 ลงวันที่ 25 ก.ค. 62 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  32 1 1   
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

4   ตามหนังสือที่ 
อว 8110/0404 ลงวันที่ 4 ก.ย. 62 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

1    



- ๒๖ - 

คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

1    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

9  1  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา
และปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6 1   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

1    

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

2    

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 16     
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 

1   ตามหนังสือที่ 
อว 8111/0087 ลงวันที่ 3 ก.ค. 62, 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6   อว 8111/0234 ลงวันที่ 13 ส.ค. 62 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

4    

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

5    

คณะโลจิสติกส์ 20 1 1   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้า
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

2 1  ตามหนังสือที่ 
อว 8112.1/2619  
ลงวันที่ 13 ส.ค. 62, 



- ๒๗ - 

คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้า
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1   อว 8112.1/2634  
ลงวันที่ 13 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1   อว 8112.1/2801  
ลงวันที่ 23 ส.ค. 62 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6  1  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการเดินเรือ (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

10    

คณะวิทยาการสารสนเทศ 344 15 35   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2554 

133 5 6 ตามหนังสือที่ 
อว 8113.2/251 ลงวันที่ 8 ก.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

95 1 1 อว 8113.2/287 ลงวันที่ 18 ก.ค. 62,  
อว 8113.2/ 286 ลงวันที่ 18 ก.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

116 9 28 อว 8113.2/363 ลงวันที่ 2 ก.ย. 62, 
อว 8113.2/337 ลงวันที่ 16 ส.ค. 62 

คณะวิทยาศาสตร์ 27     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3   ตามหนังสือที่  
อว 8114/0308 ลงวันที่ 1 ก.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
จุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

5   อว 8114/0711 ลงวันที่ 9 ส.ค. 62 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

4    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

1    



- ๒๘ - 

คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

1    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

5    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6    

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2   ตามหนังสือที่ 
อว 8115/0195 ลงวันที่ 14 ส.ค. 62 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

1    

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 32  4   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

20  1 ตามหนังสือที่ 
อว 8132/0237 ลงวันที่ 20 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

4   อว 8132/0235 ลงวันที่ 20 ส.ค. 62, 
อว 8132/0236 ลงวันที่ 20 ส.ค. 62 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

8  3  

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 179 6 1   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2558 

11   ตามหนังสือที่  
อว 8135/0057 ลงวันที่ 8 ก.ค. 62, 



- ๒๙ - 

คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

66 2 1 อว 8135/0229 ลงวันที่ 13 ส.ค. 62 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 

9 1   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1    

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

71 2   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

18 1   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2554 

3    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 392 6 5   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

71  3 ตามหนังสือที่ 
อว 8116/1189 ลงวันที่ 10 ก.ค. 62, 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

52   อว 8116/1150 ลงวันที่ 4 ก.ค. 62,  
อว 8116/1125 ลงวันที่ 2 ก.ค. 62,  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

1   อว 8116/1167 ลงวันที่ 8 ก.ค. 62, 
อว 8116/1165 ลงวันที่ 8 ก.ค. 62, 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

77   อว 8116/1267 ลงวันที่ 24 ก.ค, 62, 
อว 8116/1948 ลงวันที่ 3 ก.ย. 62, 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

79 1  อว 8116/1947 ลงวันที่ 3 ก.ย. 62, 
อว 8116/1915 ลงวันที่ 30 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2557 
 

2 1  อว 8116/1872 ลงวันที่ 26 ส.ค. 62, 
อว 8116/1809 ลงวันที่ 21 ส.ค. 62 



- ๓๐ - 

คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2557 

4    

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

9 1   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2554 

22    

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

75 3 2  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 68 1 2   
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1   ตามหนังสือที่ 
อว 8117.1/477 ลงวันที่ 2 ก.ค. 62, 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

1   อว 8117.1/657 ลงวันที่ 16 ส.ค. 62, 
อว 8117.1/656 ลงวันที่ 16 ส.ค. 62, 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1   อว 8117.1/663 ลงวันที่ 21 ส.ค. 62, 
อว 8117.1/681 ลงวันที่ 29 ส.ค. 62, 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีและการแสดง หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

18  1 อว 8117.1/682 ลงวันที่ 29 ส.ค. 62 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

35    

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 
 
 
 

12 1 1  



- ๓๑ - 

คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
คณะศึกษาศาสตร์ 185 26 7   
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

2   ตามหนังสือที่ 
อว 8118/0622 ลงวันที่ 30 ก.ค. 62, 
อว 8118/0652 ลงวันที่ 1 ส.ค. 62, 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ศิลปะ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1   อว 8118/0358 ลงวันที่ 4 ก.ค. 62, 
อว 8118/0357 ลงวันที่ 4 ก.ค. 62, 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

138 26 7 อว 8118/0787 ลงวันที่ 20 ส.ค. 62, 
อว 8118/0788 ลงวันที่ 20 ส.ค. 62, 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

20   อว 8118/0789 ลงวันที่ 20 ส.ค. 62 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

20    

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชา 
การสอนนาฏยสังคีต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

4    

คณะสหเวชศาสตร์ 17  2   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

13  2 ตามหนังสือที่ 
อว 8120/0226 ลงวันที่ 14 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

4   อว 8120/0021 ลงวันที่ 13 ส.ค. 62, 
อว 8120/0250 ลงวันที่ 20 ส.ค. 62 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

1   ตามหนังสือที่ 
อว 8119/0233 ลงวันที่ 13 ส.ค. 62 

คณะอัญมณี 53 1 5   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

28  2 ตามหนังสือที่ 
อว 8133/0101 ลงวันที่ 23 ก.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

25 1 3 อว 8133/0130 ลงวันที่ 8 ส.ค. 62, 
อว 8133/0118 ลงวันที่ 1 ส.ค. 62, 
อว 8133/0142 ลงวันที่ 20 ส.ค. 62, 
อว 8133/0147 ลงวันที่ 22 ส.ค. 62, 
อว 8133/0146 ลงวันที่ 22 ส.ค. 62 



- ๓๒ - 

คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

253 22 31   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

253 22 31 ตามหนังสือที่ 
อว 8136/0145 ลงวันที่ 9 ก.ค. 62 

วิทยาลัยนานาชาติ 27 1 1   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเทียวและการโรงแรมนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

2   ตามหนังสือที่ 
อว 8122/0184 ลงวันที่ 30 ก.ค. 62, 
อว 8122/0316 ลงวันที่ 27 ส.ค. 62 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

9    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

9 1   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

7  1  

สถาบันสมทบ 90    
สถาบันสมทบจากวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

1     

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1   ตามหนังสือที่ 
อว 8119/0287 ลงวันที่ 30 ส.ค. 62 

สถาบันสมทบจากวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดตรัง 

6     

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

6   ตามหนังสือที่ 
อว 8119/0289 ลงวันที่ 30 ส.ค. 62 

สถาบันสมทบจากวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดยะลา 

11     

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 
 
 

11   ตามหนังสือที่ 
อว 8119/0290 ลงวันที่ 30 ส.ค. 62 



- ๓๓ - 

คณะ/หลักสูตร 

จ านวนที่ขออนุมัติ 

หมายเหตุ จ านวน
รวม 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 1 

เกียรติ
นิยม

อันดับ 2 
สถาบันสมทบจากวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 

6    

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

4   ตามหนังสือที่ 
อว 8119/0288 ลงวันที่ 30 ส.ค. 62 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

2    

สถาบันสมทบจากศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี 66    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการเดินเรือ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

48   ตามหนังสือที่ 
อว 8112.1/3000 ลงวันที ่9 ก.ย. 62 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

18    

รวมระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2,718 121 198   
 
 

  



- ๓๔ - 

แบบเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 5 9 14     0   
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

3  3     0 ตามหนังสือที่ 
อว 103.1/00122  
ลงวันที่ 25 ก.ค. 62 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 2 2     0 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

2 3 5     0 

 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

 2 2     0 

 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

 2 2     0 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 12  12     0   
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

6  6     0 ตามหนังสือที่ 
อว 8106/1480 
ลงวันที่ 5 ส.ค. 62 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

2  2     0  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2  2     0  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2  2     0  

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์ 2  2   2  2   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 
 
 

  0   2  2 ตามหนังสือที่  
อว 8109/0074  



- ๓๕ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

2  2     0 ลงวันที่ 8 ก.ค. 62,  
อว 8109/0124  
ลงวันที่ 26 ก.ค. 62,  
อว 8109/0123  
ลงวันที่ 26 ก.ค. 62, 
อว 8109/0205 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1  1     0   
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1  1     0 ตามหนังสือที่ 
อว 8110/0101 
ลงวันที่ 28 มิ.ย. 62 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 7 20 27   8  8   
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

1 7 8     0 ตามหนังสือที่ 
อว 8111/0310 
ลงวันที่ 30 ส.ค. 62 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559 

  0   1  1 

 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2553 

  0   1  1 

 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

  0   6  6 

 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1  1     0 

 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 3 3     0 

 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

3 4 7     0 

 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559 
 

 1 1     0 

 



- ๓๖ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1  1     0 

 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2554 

 5 5     0 

 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1  1     0 

 คณะโลจิสติกส์ 2 39 41 3    3   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  0 3    3 ตามหนังสือที่ 
อว 8112.1/2874 
ลงวันที่ 29 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2 39 41     0 อว 8112.1/2835 
ลงวันที่ 26 ส.ค. 62 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 1 2     0   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

1 1 2     0 ตามหนังสือที่ 
อว 8113.2/302  
ลงวันที่ 26 ก.ค. 62, 
อว 8113.2/336 
ลงวันที่ 16 ส.ค. 62 

คณะวิทยาศาสตร์ 30 1 31   1  1   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

  0   1  1 ตามหนังสือที่ 
อว 8114/0540 
ลงวันที่ 26 ก.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6  6     0 อว 8114/0323  
ลงวันที่ 3 ก.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1  1     0 อว 8114/0667 
ลงวันที่ 8 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

1  1     0 อว 8114/0338 
ลงวันที่ 4 ก.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

9  9     0 อว 8114/0444 
ลงวันที่ 18 ก.ค. 62, 



- ๓๗ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

1  1     0 อว 8114/0527  
ลงวันที่ 25 ก.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

3  3     0 อว 8114/0740 
ลงวันที่ 14 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 1 1     0 อว 8114/0808 
ลงวันที่ 20 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1  1     0 อว 8114/0777 
ลงวันที่ 16 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4  4     0 อว 8114/0905 
ลงวันที่ 29 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

1  1     0 อว 8118/0971 
ลงวันที่ 4 ก.ย. 62 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1  1     0 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

2  2     0 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5  5   3  3   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  0   3  3 ตามหนังสือที่ 
อว 8115/0211 
ลงวันที่ 22 ส.ค. 62 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

4  4     0  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1  1     0  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 16 21   1  1   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2553 
 
 

  0   1  1 ตามหนังสือที่ 
อว 8116/1321  



- ๓๘ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างและ 
งานโครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2556 

 1 1     0 ลงวันที่ 30 ก.ค. 62, 
อว 8116/1445  
ลงวันที่ 31 ก.ค. 62, 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 2 2     0 อว 8116/1871 
ลงวันที่ 26 ส.ค. 62, 
อว 8116/1906  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 4 4     0 ลงวันที่ 28 ส.ค. 62, 
อว 8116/1916 
ลงวันที่ 30 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2553 

 4 4     0 อว 8116/1918  
ลงวันที่ 30 ส.ค. 62, 
อว 8116/1957 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2559 

1  1     0 ลงวันที่ 6 ก.ย. 62 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556 

1  1     0  
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2555 

1  1     0 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2557 

2  2     0 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 3 3     0 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 2 2     0 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10  10   25  25   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

  0   6  6 ตามหนังสือที่ 
อว 8117.1/615  
ลงวันที่ 7 ส.ค. 62, 



- ๓๙ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2553 

  0   19  19 อว 8117.1/601 
ลงวันที่ 2 ส.ค. 62, 
อว 8117.1/493 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

9  9     0 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1  1     0 

 คณะศึกษาศาสตร์ 99 15 114 1  85  86   
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

  0   9  9 ตามหนังสือที่ 
อว 8118/0329  
ลงวันที่ 1 ก.ค. 62, 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

13 9 22     0 อว 8118/0328 
ลงวันที่ 1 ก.ค. 62, 
อว 8118/0515 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

2 5 7     0 ลงวันที่ 18 ก.ค. 62, 
อว 8118/0514  
ลงวันที่ 18 ก.ค. 62,  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1  1     0 อว 8118/0513 
ลงวันที่ 18 ก.ค. 62,  
อว 8118/0523 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

1  1     0 ลงวันที่ 19 ก.ค. 62, 
อว 8118/0588 
ลงวันที่ 24 ก.ค. 62,  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

5  5     0 อว 8118/0590  
ลงวันที่ 24 ก.ค. 62,  
อว 8118/0589 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

4 1 5     0 ลงวันที่ 24 ก.ค. 62,  
อว 8118/0625  
ลงวันที่ 30 ก.ค. 62, 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
 

8  8     0 อว 8118/0658 
ลงวันที่ 1 ส.ค. 62, 



- ๔๐ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2554 

4  4     0 อว 8118/0661  
ลงวันที่ 1 ส.ค. 62, 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

5  5     0 อว 8118/0708 
ลงวันที่ 6 ส.ค. 62,  
อว 8118/0659  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

2  2     0 ลงวันที่ 1 ส.ค. 62,  
อว 8118/0660 
ลงวันที่ 1 ส.ค. 62, 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

10  10     0 อว 8118/0706  
ลงวันที่ 6 ส.ค. 62,  
อว 8118/0707 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

9  9     0 ลงวันที่ 6 ส.ค. 62,  
อว 8118/0717 
ลงวันที่ 7 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2554 

7  7     0 อว 8118/0885  
ลงวันที่ 29 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

4  4     0 อว 8118/0886 
ลงวันที่ 29 ส.ค. 62, 
อว 8118/0887  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

18  17     0 ลงวันที่ 29 ส.ค. 62, 
อว 8118/0888 
ลงวันที่ 29 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1  1     0 อว 8118/0889 
ลงวันที่ 29 ส.ค. 62, 
อว 8118/0898  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

4  4     0 ลงวันที่ 30 ส.ค. 62, 
อว 8118/0895 
ลงวันที่ 30 ส.ค. 62, 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 
 
 

1  1     0 อว 8118/0897  
ลงวันที่ 30 ส.ค. 62, 
อว 8118/0896 



- ๔๑ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  0   1  1 ลงวันที่ 30 ส.ค. 62, 
อว 8118/0899 
ลงวันที่ 30 ส.ค. 62, 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

  0   28  28 อว 8118/0900 
ลงวันที่ 30 ส.ค. 62, 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

  0 1  2  3 อว 8118/0974 
ลงวันที่ 9 ก.ย. 62, 
อว 8118/0975 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต  
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 

  0   3  3 ลงวันที่ 9 ก.ย. 62 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  0   3  3  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2557 

  0   3  3  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2553 

  0   10  10 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2548 

  0   1  1 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

  0   7  7 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย 
วัดผลและสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552 

  0   1  1 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย 
วัดผลและสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 
 
 

  0   17  17  



- ๔๒ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15  15   2  2   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

5  5     0 ตามหนังสือที่ 
อว 8119/0216  
ลงวันที่ 2 ส.ค. 62, 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

1  1     0 อว 8119/0195  
ลงวันที่ 29 ก.ค. 62 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2  2     0  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

7  7     0 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

  0   2  2 

 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  15 15   32  32   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

  0   18  18 ตามหนังสือที่  
อว 8121/145 
ลงวันที่ 2 ส.ค. 62, 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  0   14  14 อว 8121/193 
ลงวันที่ 16 ส.ค. 62 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 8 8     0  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 7 7     0 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 6 12 18   26  26   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับ
ผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1  1     0 ตามหนังสือที่ 
อว 8123/0574 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับ
ผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

5  5     0 ลงวันที่ 2 ส.ค. 62, 
อว 8123/0411  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 
 
 

 1 1     0 ลงวันที่ 14 ก.ค. 62, 
อว 8123/0341 



- ๔๓ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

 6 6     0 ลงวันที่ 5 ก.ค. 62, 
อว 8123/0742 
ลงวันที่ 19 ส.ค. 62 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 2 2     0  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 1 1     0  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

 1 1     0  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ส าหรับผู้บริหาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

 1 1     0  

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

  0   2  2   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556 

  0   6  6  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการสาธารณะ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2553 

  0   5  5  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ
ของมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  0   12  12  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ
ของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 

  0   1  1 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา 

6  6   11  11 
  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

  0   1  1 ตามหนังสือที่ 
อว 8124/183  
ลงวันที่ 18 ก.ค. 62,  



- ๔๔ - 

คณะ/หลักสูตร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หมายเหตุ 
แผน ก แผน ข รวม 1.1 1.2 2.1 2.2 รวม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 

  0   1  1 อว 8124/117  
ลงวันที่ 2 ก.ค. 62, 
อว 8124/0334 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

  0   5  5 ลงวันที่ 20 ส.ค. 62 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชกา
รวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 

  0   4  4  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

1  1     0  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

4  4     0  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 

1  1     0  

รวมระดับบัณฑิตศึกษา 206 128 334 4  196  200   
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาปลายและ 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๓,๒๕๒ คน ซึ่งส าเร็จการศึกษา 
 ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาปลายและ 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๓,๒๕๒ คน ซึ่งส าเร็จการศึกษา 
  ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  โดยสภาวิชาการ มีข้อสังเกตในบางสาขาวิชาบัณฑิตได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและ 
  อันดับสองจ านวนมาก จึงขอให้ส่วนงานทวนสอบการให้เกรดในสาขาวิชานั้น ๆ 
  ว่าเหมาะสมหรือไม่ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๔๕ - 

 ๔.๓ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๓.๑ การระบุปีท่ีหน้าปกหลักสูตร และปีที่เปิดสอนในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ของ มคอ. ๒ 
 

   ตามท่ีแต่ละส่วนงานได้เสนอหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรแล้วนั้น เนื่องจากมีบางหลักสูตร ระบุปีที่หน้าปกหลักสูตร 
และปีท่ีเปิดสอนในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ของ มคอ. ๒ ไมต่รงกัน  
   เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามที่ 
ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด ส่วนงานจึงขอปรับปีที่หน้าปกหลักสูตร 
และปทีี่เปิดสอนในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ของ มคอ. ๒ ในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ปีท่ีหน้าปก  
ของ มคอ. ๒ (เดิม) 

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร 

มคอ. ๒ 

ภาคการศึกษา 
และปีการศึกษา 
ที่ขอเปิดรับนิสิต 

ใน มคอ. ๒ 

ปีท่ีหน้าปก  
ของ มคอ. ๒  

ที่ขอเปลี่ยน (ใหม่) 

๑. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ครั้งที่ 5/2554 
21 ก.ย. 2554 

๑/๒๕๕๖ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255๖ 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255๙ 

ครั้งที่ 6/2559 
17 พ.ย. 2559 

๑/๒๕๖๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25๖๐ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๑๖/25๖๐ 
๒๐ ก.ค. 25๖๐ 

๑/๒๕๖๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ปรับปีที่หน้าปกหลักสูตร และปีที่เปิดสอนในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖ ของ  
  มคอ. ๒ ให้ตรงกัน 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๔๖ - 

  ๔.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
   เป็นคณะวิทยาการและนวัตกรรมปัญญา 
 

 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เสนอขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพจาก 
“วิทยาลัยวิทยาวิจัยและวิทยาการปัญญา” เป็น “คณะวิทยาการและนวัตกรรมปัญญา” โดยจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางปัญญา และ
นวัตกรรมทางวิทยาการปัญญา ซึ่งหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จะเสนอขอเปิด คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการและนวัตกรรมทางปัญญา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ครั้งพิเศษ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาเป็นส่วนงาน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีเป็นนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านวิธีการวิจัยขั้นสูง วิทยาการทางปัญญา ผลิตผลงานวิจัยบริสุทธิ์เพ่ือการพัฒนาศาสตร์
ด้านวิธีวิทยาการวิจัย งานวิจัยประยุกต์ที่มีลักษณะพหุวิทยาการ งานวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรทางปัญญาเป็นศูนย์รวมนักวิจัยอาวุโสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
เป็นแหล่งบริการวิชาการด้านวิธีวิทยาการวิจัย ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภายในและภายนอก 
 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของ
ส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๘ ฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ (๒๔) ก าหนดว่า “วิทยาลัย
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการด้านวิทยาการวิจัย
และวิทยาการปัญญา” 
 ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบ
เลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
มีหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะ ดังนี้ 
 “ข้อ ๘ (ก) (๑) คณะ ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตทุกระดับ... และ (๒) วิทยาลัย  
ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา... 
 ข้อ ๑๑ การจัดตั้งคณะตามข้อ ๘ (ก)(๑) ให้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
 (๒) ความไม่ซ้ าซ้อนของการจัดการศึกษาตามสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ  
 (๓) ขนาดของภารกิจของคณะ ซึ่งพิจารณาจากจ านวนหลักสูตร ระดับการศึกษา 
จ านวนนิสิต จ านวนคณาจารย์ประจ า จ านวนพนักงานสายสนับสนุน สถานภาพด้านเงินลงทุนและ
งบประมาณ และปัจจัยอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๖) สถานการณ์ทางการเงิน ศักยภาพในการสร้างรายได้ และความสามารถ 
ในการพึ่งพาตนเอง ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณและอาคารสถานที่ 
 (๘) ห้ามมิให้จัดตั้งคณะที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน
หรือใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กัน มากกว่าหนึ่งคณะ เว้นแต่เป็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในวิทยาเขต 
หรือจัดการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นซึ่งยังไม่สามารถจัดการศึกษาได้ในคณะ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายของมหาวิทยาลัย หรือการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่คณะซึ่งจัดการศึกษาสาขาวิชานั้นไม่มี
ศักยภาพเพียงพอ” 
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 ๔. ข้อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยฯ 
  (๔.๑) มีหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
จ านวน ๔ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาการวิจัยและสถิติ 
ทางวิทยาการปัญญา และหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยี 
ทางวิทยาการปัญญา 
  (๔.๒) จ านวนนิสิตมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นมา  
และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตรับเข้าใหม่ ๑๒ คน นิสิตทั้งหมด ๑๔๕ คน 
  (๔.๓) มีบุคลากร ๒๐ คน จ าแนกเป็นคณาจารย์ ๑๒ คน และพนักงาน
สนับสนุนวิชาการ ๘ คน 
  (๔.๔) รายงานสถานการณ์ทางการเงิน (ข้อมูลจากระบบรายงานสรุปฐานะ
ทางการเงิน) 
   (๑) รายงานผลการด าเนินงาน (ข้อมูลด้านงบประมาณ) ๕ ปีย้อนหลัง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) วิทยาลัยฯ มีส่วนต่างของรายรับสูงกว่ารายจ่ายเริ่มลดลงตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา 
   (๒) รายงานผลการด าเนินงาน (ข้อมูลด้านบัญชี) ๕ ปีย้อนหลัง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) วิทยาลัยฯ มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
  (๔.๕) มีเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๖,๗๘๒,๑๘๘.๙๐ บาท (หักวงเงินที่น ามาตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๒ แล้ว) 
  (๔.๖) มีเงินกองทุนส่วนงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  
จ านวน ๔,๙๙๒,๓๙๕.๕๑ บาท 
 ผลการวิเคราะห์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดตั้งฯ ข้อ ๑๑ พบว่า  
 ๑. ตามข้อ ๑๑(๓) เป็นส่วนงานที่มีขนาดเล็กมาก เมื่อพิจารณาจากหลักสูตร 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มี ๔ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๒ หลักสูตร  
มีนิสิตใหม่ ๑๒ คน นิสิตทั้งหมด ๑๔๕ คน และมีบุคลากร ๒๐ คน 
 ๒. ตามข้อ ๑๑(๖) มีศักยภาพในการสร้างรายได้ลดลง โดยมีรายรับลดลงตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ น าเงินสะสมมาตั้งงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ตามข้อ ๑๑(๘) ห้ามมิให้จัดตั้งคณะที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาหรือกลุ่ม
สาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กัน มากกว่าหนึ่งคณะ จากการตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่เปิด
สอนของวิทยาลัยฯ เป็นสาขาวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกับคณะศึกษาศาสตร์ โดยพิจารณาตามข้อมูลของ 
International Standard Classification of Education :  Fields of Education and Training 2013 
(รายละเอียดดังแนบ) 
   ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕(๙) 
ก าหนดให้สภาวิชาการ “ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ที่มีหน้าทีส่อน วิจัย หรือบริการทางวิชาการ”  
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   การขอเปลี่ยนสถานภาพของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เป็น 
คณะวิทยาการและนวัตกรรมปัญญา หากเห็นชอบจะต้องด าเนินการโดยยุบเลิกวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา และจัดตั้งคณะวิทยาการและนวัตกรรมปัญญา เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ไม่มีการเปลี่ยนสถานภาพส่วนงาน 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ “วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา” 
  เป็น “คณะวิทยาการและนวัตกรรมปัญญา” มีภาระหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  และบัณฑิตศึกษา วิจัย และบริการด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางปัญญา และนวัตกรรม 
  ทางวิทยาการปัญญา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและวิเคราะห์ตามประเด็น ดังนี้ 
 ๑. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก 
  ส่วนงานและการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ มีประเด็น ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๑๑ (๒) ความไม่ซ้ าซ้อนของการจัดการศึกษาตามสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขา 
   วิชาต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักสูตรอ่ืนในมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมี 
   ศาสตร์ใกล้เคียงกัน จะเห็นว่าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
   ที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนอยู่เป็นศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับคณะศึกษาศาสตร์ และ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จะเสนอขอเปิด คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิทยาการและนวัตกรรมทางปัญญา จะมีเนื้อหาศาสตร์ใกล้เคียงกับ 
   คณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งหากเปิดสอนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าศึกษาจะ 
   เป็นกลุ่มเดียวกัน 
  ๑.๒ ข้อ ๑๑ (๓) ขนาดของภารกิจของคณะ ซึ่งพิจารณาจากจ านวนหลักสูตร  
   ระดับการศึกษา จ านวนนิสิต จ านวนคณาจารย์ประจ า จ านวนพนักงาน 
   สายสนับสนุน สถานภาพด้านเงินลงทุนและงบประมาณ และปัจจัยอื่นที่ 
   มหาวิทยาลัยก าหนด จะเห็นว่าวิทยาลัยฯ มีนิสิตลดลง ปัจจุบันมีนิสิต 
   ทั้งหมด ๑๔๕ คน คณาจารย์ ๑๒ คน ซึ่งจบคุณวุฒิทางด้าน Cognitive  
   Science เพียง ๑ คน ที่เหลือเป็นศาสตร์ทางด้านศึกษาศาสตร์ ซ่ึงในปัจจุบัน 
   วิทยาลัยฯ มีเงินสะสมคงเหลือลดลง 
  ๑.๓ ข้อ ๑๑ (๘) ห้ามมิให้จัดตั้งคณะที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชา 
   เดียวกันหรือใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กัน มากกว่าหนึ่งคณะ เว้นแต่เป็นการจัด 
   การศึกษานอกสถานที่ตั้งในวิทยาเขต หรือจัดการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะที่ 
   โดดเด่นซึ่งยังไม่สามารถจัดการศึกษาได้ในคณะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ 
   มหาวิทยาลัย หรือการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่คณะซึ่งจัดการศึกษาสาขาวิชานั้น 
   ไม่มีศักยภาพเพียงพอ 
 ๒. จากการพิจารณาและวิเคราะห์ตามประเด็นในข้อ ๑ สภาวชิาการ มีความเห็นว่า 
  ในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ “วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา” 
  เป็น “คณะวิทยาการและนวัตกรรมปัญญา” นั้น ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก ส่วนงานและการแบ่งหน่วยงาน 
  ภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับโอกาสในการได้งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ 
  การศึกษาจากสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนยังไมค่่อยชัดเจน  
 ๓. เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๙) ต่อไป 
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  ๔.๓.๓ ขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 

 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจขอเสนอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป เนื่องจากไม่สามารถจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตามประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได ้และนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรดังกล่าวจ านวน ๒ คน ได้
ส าเร็จการศึกษาในภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แล้ว แต่เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวยังอยู่
ระหว่างการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกอ. เดิม) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
 

ล าดับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ รายละเอียด 
๑. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรและให้เปิดรับนิสิต
มหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรฯ ให้สกอ. เพ่ือรับทราบ (ครั้งที่ ๑) 
ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ ๖๖๐๐/๖๖๘๓ ลงวันที่ ๑๘ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. - สกอ. ส่งคืนหลักสูตรตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๕ (๑)/ 
๑๗๑๑ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยให้มหาวิทยาลัยเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 

๓ - วิทยาลัยฯ ได้ปรับแก้ข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สกอ. 
มหาวิทยาลัยจึงส่งหลักสูตรฯ ไปยัง สกอ. เพ่ือรับทราบ 
(ครั้งที่ ๒) ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๐/๒๕๙๓ ลงวันที่ ๒๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔ - สกอ. ส่งคืนหลักสูตรให้วิทยาลัยฯ ปรับแก้อีกครั้ง  
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๕ (๑)/ ๗๖๔๗ ลงวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมขี้อสังเกตเรื่องอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๕. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐  
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วิทยาลัยฯ ปรับแก้ตามข้อสังเกต และเสนอหลักสูตรฯ 
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งก่อนส่ง สกอ. เพ่ือรับทราบ
(ครั้งที่ ๓) ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๐/๐๐๐๕๐ ลงวันที่ ๘ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖. - สกอ. ส่งหลักสูตรฯ คืนให้มหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ 
ศธ ๐๕๐๕ (๑)/ ว ๑๒๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรรับทราบ 
ผ่านระบบ CHE Curriculum Online: CHECO  
ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้บันทึกข้อมูลหลักสูตรฯ ลงระบบ CHECO  
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบ 

(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)  
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 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอยกเลิก (ปิด) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๓.๔ ขอรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ขาดคุณสมบัติ เป็นกรณีพิเศษ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือ TCAS’62 นั้น มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
ข้อ ๑ คือ “๑.๓ มีสัญชาติไทย มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ” 
ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนิสิตที่มิใช่สัญชาติไทย จ านวน ๒ คน ได้แก่ 
  ๑. นายณัฐพล ขุนเชียง  สัญชาติลาว คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  ๒. นางสาวจ านาน หงษ์ สัญชาติกัมพูชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผ่านการคัดเลือกและมาสอบสัมภาษณ์  
  ในการนี้ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พบว่า ความผิดพลาดเกิดจาก 
(๑) ระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่สามารถคัดกรองสัญชาติของผู้สมัคร หากผู้สมัครระบุเลขครบ ๑๓ หลัก 
ก็สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ และ (๒) กรรมการสัมภาษณ์เห็นว่านิสิตเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว 
น่าจะมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 
 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. เห็นชอบให้นายณัฐพล ขุนเชียง และนางสาวจ านาน หงษ์ 
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา เป็นกรณีพิเศษ  
โดยให้ระบุประเภทของนิสิต เป็น นิสิตต่างชาติ 
๒. ให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปรับแก้ข้อความใน
ประกาศรับสมัคร และระบบรับสมัคร ดังนี้ 
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คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
    ๒.๑ ไม่ก าหนดสัญชาติของผู้สมัคร 
    ๒.๒ เพ่ิมข้อมูลในประกาศรับสมัครเกี่ยวกับนิสิตที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยต้องเสียค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ 
ภาคต้น และภาคปลาย ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคฤดูร้อน 
๑๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ส าหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ๒.๓ ให้กรรมการคัดเลือกและกรรมการสัมภาษณ์ต้องตรวจ
เอกสารบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 
    ๒.๔ ให้ตรวจสอบบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทางในกระบวนการขึ้นทะเบียนนิสิต 
๓. ในส่วนที่นิสิตต้องเสียค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมส าหรับ
นิสิตต่างชาติ แต่ครอบครัวของนิสิตมีฐานะยากจน อาจเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะของนิสิตที่สังกัดพิจารณายกเว้น 
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมส าหรับนิสิตต่างชาติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา ส าหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒๕) 
๔. กรณีนิสิตไร้สัญชาติ ให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับนิสิตต่างชาติ 
๕. ก่อนนิสิตจะท าธุรกรรมกับมหาวิทยาลัย ให้นิสิตแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางทุกครั้ง เพื่อเป็นการ
ยืนยันตัวตน และคัดกรองสัญชาติเบื้องต้น 
๖. เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
ในหลักการต่อไป 

 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 1. ให้ความเห็นชอบให้นายณัฐพล ขุนเชียง และนางสาวจ านาน หงษ์ เป็นผู้ผ่าน 
  การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
 ๒. ให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปรับแก้ข้อความในประกาศรับสมัคร และ 
  ระบบรับสมัคร ดังนี้ 
  2.1 ไม่ก าหนดสัญชาติของผู้สมัคร 
  2.2 เพ่ิมข้อมูลในประกาศรับสมัครเกี่ยวกับนิสิตที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องเสียค่าบ ารุง 
   มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ ภาคต้น และภาคปลาย   
   ภาคเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ภาคฤดูร้อน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
   ส าหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  2.3 ให้กรรมการคัดเลือกและกรรมการสัมภาษณ์ต้องตรวจเอกสารบัตรประจ าตัว 
   ประชาชนหรือหนังสือเดินทางให้ถูกต้องและครบถ้วน 
  ๒.๔ ให้ตรวจสอบบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางในกระบวนการ 
   ขึ้นทะเบียนนิสิต 
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 3. ในส่วนนิสิตที่ต้องเสียค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ แต่ครอบครัว 
  ของนิสิตมีฐานะยากจน อาจเสนอคณะกรรมการประจ าคณะของนิสิตที่สังกัด 
  พิจารณายกเว้นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมส าหรับนิสิตต่างชาติตามระเบียบ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับ 
  นิสิตภาคปกติ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ ๒๕) 
 
มติ ที่ประชุมถอนวาระ เนื่องจากในเล่มหลักสูตร (มคอ. ๒) ก าหนดไว้ว่า  
 “รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ” จึงครอบคลุมการรับนิสิตเข้าศึกษาแล้ว 
 
  ๔.๓.๕ พิจารณาแนวปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตร 
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร ส าหรับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตร เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ า
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสาร  
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
 ๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนที่อยู่ในหลักสูตรนานาชาติต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  
 ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัตินี้ ให้คณบดีคณะ/วิทยาลัย ที่หลักสูตรนั้นๆ สังกัด 
ท าบันทึกชี้แจงเหตุผล พร้อมทั้งเสนอแผนการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตรต่ออธิการบดี 
เพ่ือพิจารณาอนุญาตและเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือพิจารณาให้หลักสูตรฯ งดรับนิสิตในปีการศึกษานั้น 
จนกว่าอาจารย์ในหลักสูตรจะมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัตินี้ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการส าหรับ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตร 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ข้อ ๑ ให้ปรับเนื้อหาเป็น “อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องมีผลงานวิชาการท่ี 
  ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ 
  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่สืบค้นได้ในฐานข้อมูล  
  ที่ ก.พ.อ. รับรอง อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  เป็นต้นไป 
 ๒. ข้อ ๒ ให้ปรับเนื้อหาเป็น “อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนที่อยู่ในหลักสูตรนานาชาติ 
  ต้องมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับสากล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
  ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา  
  ๒๕๖๕ เป็นต้นไป”  
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  ๔.๓.๖ พิจารณาแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตร  
    กรณีอาจารย์เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยขอหารือแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ 
ประจ าหลักสูตร กรณีอาจารย์เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ให้คณะ/วิทยาลัยด าเนินการให้คณะกรรมการประจ า
คณะ/วิทยาลัยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจ าหลักสูตรดังกล่าวให้เรียบร้อย ไม่เกิน
เดอืนพฤษภาคมของปีงบประมาณที่อาจารย์นั้นจะเกษียณอายุการปฏิบัติงาน เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
ประจ าหลักสูตรที่เปลี่ยนใหม่ ได้อยู่ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดปีการศึกษา 
 ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามนี้ ขอให้คณบดีคณะ/วิทยาลัย ที่หลักสูตรนั้น ๆ สังกัด  
ท าบันทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ 
  ประจ าหลักสูตร กรณีอาจารย์เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ โดยมอบฝ่ายวชิาการ จัดท าเป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
 ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 กรณีอาจารย์เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
 
 ๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔.๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก  
จ านวน ๑ รายวิชา คือ 
  ๓๑๑๔๘๘๕๙ อาหารไทยพ้ืนบ้านภาคตะวันออก  ๒ (๒-๐-๔) 
    Eastern Region Thai Traditional Foods 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ขอให้พิจารณาตัด  
  ค าว่า “Region” ออก 
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ถาวรธิรา “ตัดออก” เนื่องจาก 
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑๑ ดร.นุพันธ์ เขียวไม้งาม “ตัดออก” เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
 ล าดับที่ ๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ “ตัดออก” เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผล 
  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. ขอให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านผลงาน 
  ทางวิชาการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. ตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรออก 
  ล าดับที่ ๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ “ตัดออก” 
เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรทั้งทางด้านงานสอนและวิจัย 
  ล าดับที่ ๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง “ตัดออก” เนื่องจาก
ไม่ได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรทั้งทางด้านงานสอนและวิจัย 
  ล าดับที่ ๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.วาร ีเนื่องจ านงค์ “ตัดออก” เนื่องจาก
เกษียณอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ล าดับที่ ๒๖ ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ “ตัดออก”  เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วม 
ในหลักสูตรทั้งทางด้านงานสอนและวิจัย 
  ล าดับที่ ๒๗ ดร.ภัทรภร ชัยประเสริฐ “ตัดออก” เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วม
ในหลักสูตรทั้งทางด้านงานสอนและวิจัย 
  ล าดับที่ ๒๘ ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์ “ตัดออก”  เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วม 
ในหลักสูตรทั้งทางด้านงานสอนและวิจัย 
  ล าดับที่ ๒๙ ดร.จันทร์พร พรหมมาศ “ตัดออก”  เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วม 
ในหลักสูตรทั้งทางด้านงานสอนและวิจัย 
  ล าดับที่ ๓๑ ดร.สมศิริ สิงห์ลพ “ตัดออก” เนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วม 
ในหลักสูตรทั้งทางด้านงานสอนและวิจัย 
 ๒. เพิ่ม ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๒๔ 
เนื่องจากท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ทั้งนี ้จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิม จ านวน  
๓๑ คน เป็น ๒๔ คน โดยอาจารย์ทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
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คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
 ๒. ขอให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านผลงาน 
  ทางวิชาการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ เป็น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรญูพงศ์ ลาออก 
เพ่ือไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อแทนต าแหน่งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ทั้งนี ้จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี มีจ านวน ๔ คน เท่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. ปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับรายชื่อให้เป็นปัจจุบันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ตามล าดับดังนี้ 
 ล าดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ  ศิริอ่อน 
 ล าดับที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา  แซ่เอ็ง 
 ล าดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น 
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 ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การะเกด  เทศศรี 
 ล าดับที่ ๕ รองศาสตราจารย์ ดร.จเร  จรัสจรูญพงศ์ 
 ล าดับที่ ๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิศษิฏ์  ยะสารวรรณ 
 ล าดับที่ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ  สุกใส 
 ล าดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร  สมีน้อย 
 ล าดับที่ ๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  มั่นเจริญ 
 ล าดับที่ ๑๐ ดร.ศิริรัตน์  ชาญไววิทย์ 
 ล าดับที่ ๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ศิริไชย 
 ล าดับที่ ๑๒ ดร.อนันต์  อธิพรชัย 
 ล าดับที่ ๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  นวคุณ 
 ล าดับที่ ๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข 
 ล าดับที่ ๑๕ ดร.เอกพงษ์  สุวัฒนมาลา 
 ล าดับที่ ๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกลณ ี จงอร่ามเรือง 
 ล าดับที่ ๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภยั  ทิพยผ่อง 
 ล าดับที่ ๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา  ตระกูลสุจริตโชค 
 ล าดับที่ ๑๙ ดร.ปิยะพร  ณ หนองคาย 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
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  ๔.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอตัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๑๐ รองศาสตราจารย์  
ดร.สมถวิล จริตควร ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร 
เกษียณอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ในการประชุม 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๖ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
โดยมีเหตุผล ดังนี้  
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 ๑. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ เป็น  
ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๙ จาก ดร.จักรี ไชยพินิจ เป็น ดร.พัชราภา ตันตราจิน เนื่องจาก 
ดร.จักรี ไชยพินิจ ลาออก ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
 การจัดการปกครอง ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต ่
  วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗  
  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี ๒๕๕๙ 
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล 
ดังนี้ 
 ๑. ขอเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับดังนี้ 
  ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชีพ 
 ๒. ปรับล าดับให้สอดคล้องกับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปรับ
รายชื่อให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามล าดับ ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร 
  ล าดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ 
  ล าดับที่ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันต ารวจโทไวพจน์  กุลาชัย 
  ล าดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ 
  ล าดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ์ 
  ล าดับที่ ๖ ดร.ภัสนันท์  พ่วงเถื่อน 
  ล าดับที่ ๗ ดร.ปิยะ  นาควัชระ 
  ล าดับที่ ๘ ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์ 
  ล าดับที่ ๙ ดร.โชติสา  ขาวสนิท 
  ล าดับที่ ๑๐ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน 
  ล าดับที่ ๑๑ ดร.วีระ  หวังสัจจะโชค 
  ล าดับที่ ๑๒ ดร.รัชนี  แตงอ่อน 
 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
  คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๘ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
   ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑ 
จาก ดร.กุมุทินี วรสุวรรณ เป็น อาจารย์บุษบง แซ่จิว เนื่องจาก ดร.กุมุทินี วรสุวรรณ ลาออกจาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

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

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร  
 (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี ๒๕๕๙ 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยับูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันทีค่ณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๙ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คอื ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๓ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล เอ้ือปิยฉัตร เป็น  
ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ เนือ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล เอ้ือปิยฉัตร เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  



- ๖๓ - 

  ๔.๔.๑๐ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์ 
   และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ 
จาก อาจารย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ เป็น ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ เนื่องจาก อาจารย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ ์
ก าลังอยู่ระหว่างการท าผลงานทางวิชาการให้เป็นปัจจุบัน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
   หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที ่คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๖๔ - 

  ๔.๔.๑๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์ 
   และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๔ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวรรณ วงษ์ทัต เป็น 
อาจารย์จุฑามาศ ศรีระษา เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวรรณ วงษ์ทัต เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วนัที่ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๖๕ - 

  ๔.๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
ฉบับปี ๒๕๕๙ ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  
โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๑  
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  มีประดิษฐ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์ เนื่องจาก  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  มีประดิษฐ์ ได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 และอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
 ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มผีลตั้งแต่วันที ่ 
  คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  



- ๖๖ - 

  ๔.๔.๑๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  
   ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙  
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก  
ดร.ฉวีวรรณ อินทรกุล เป็น ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ เนื่องจาก ดร.ฉวีวรรณ อินทรกุล เกษียณอายุ 
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริม 
 สุขภาพ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  
  ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มผีลตั้งแต่วันที ่ 
  คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  ๔.๔.๑๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙  
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะวิทยาการสารสนเทศเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙  
ซึ่งคณะฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว โดยมีเหตุผล คือ  
ขอตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที ่๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ณัฐนนท ์ลีลาตระกูล ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ณัฐนนท ์ลีลาตระกูล ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
     หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   คุณสมบัติของอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑ์โดยมีผลงานในรอบ ๕ ปี ครบตามเกณฑ์ 
 

คณะกรรมการ/ ผู้พิจารณา ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
ในการประชุมครั้งที ่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙  
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มผีลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีเทียบกับแผนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  ด้วยสภาวิชาการได้ขอให้ฝ่ายวิชาการวิเคราะห์แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรีเทียบกับ
แผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือโปรดพิจารณา (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ ขอให้ฝ่ายวิชาการวิเคราะห์แผนการรับนิสิตกับจ านวนที่รับจริงรายหลักสูตร  
 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือน าเสนอในครั้งต่อไป 
 
 ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๑๕  น. 
                        

                       
(นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)            (นางสาววรรณา  แนบเชย) 
        ผู้ช่วยเลขานุการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้จดรายงานการประชุม 
 

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

 
(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  กาสลัก) 

ประธานกรรมการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


