
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖  

วันอังคารท่ี  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ช้ัน ๙  อาคาร ภปร  มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์ เรืองประเทืองสุข  ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา) 
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 ๓. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   มีรัตน์  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง  กรรมการ  
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๐. ดร.บุญรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  กรรมการ  
  คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๒. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา  กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๑๕.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
๑๖.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 



-๒- 
 
ผู้ลาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   ยาวะประภาษ      
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จารุพงษ์สกุล     

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์   ธระเสนา   
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย   
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ   
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
ผู้เข้าช้ีแจง 

๑. ดร. บุญเลิศ  ยองเพ็ชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ  อาษารัฐ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
๓. ดร.ทรงยศ  บัวเผื่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. อาจารย์ประเสริฐ  ช่วยแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. นายกิติคุณ วงศ์ชนะ  กองบริการการศึกษา 
๖. นางสาวสุภาภรณ์ คําเสียง  กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  

วันอังคารท่ี  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 



-๓- 
๑.๒ รายงานความคืบหน้าผลการประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งหนังสือแจ้งผลการประเมินผล 
ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน ๒ ศูนย์การศึกษา 
 ฝ่ายวิชาการขอรายงานผลการประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ดังนี้ 
 ๑)  ศูนย์การศึกษาสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
  และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
  ได้รับการตรวจประเมินเม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ผลการตรวจประเมิน “ผ่าน”  
 หมายเหตุ  ๑)   สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม  
     พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง  
     ศูนย์การศึกษาสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
     และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
     ๒)  ฝ่ายวิชาการได้แจ้งเรื่องปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
     การอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ตามหนังสือท่ี ศธ ๖๖๐๐/ ๕๔๑๒  ลงวันท่ี   
     ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ๒)  ศูนย์การศึกษาสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
  ได้รับการตรวจประเมินเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ผลการตรวจประเมิน “ไม่ผ่าน”  
 หมายเหตุ  ๑) สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม  
     พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง  
     ศูนย์การศึกษาสํานักงานเทศบาลเมืองเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์แล้ว 
    ๒) ฝ่ายวิชาการได้แจ้งเรื่องปิดหน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
     การอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ตามหนังสือท่ี ศธ ๖๖๐๐/ ๒๐๗๐  ลงวันท่ี  
     ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ในการนี้ ฝ่ายวิชาการได้สรุปผลการประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยบูรพา 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 



-๔- 
 

๑.๓ การรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
 
   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณารายละเอียดหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมคณะอนุกรรมการ 
การอาชีวศึกษาด้านมาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการรับรองหลักสูตรดังกล่าวเทียบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๕ สาขาวิชา ดังนี้ 
 ๑)  สาขาวิชาการบัญชี 
 ๒)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๓)  สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 ๔)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 
 ๕)  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
  

๑.๔ กําหนดการประชุมสัมมนาการจัดทําข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ากําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดทําข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
และส่วนงานต่างๆ ร่วมรับทราบและเข้าใจเก่ียวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา และเข้าใจแนวทางการดําเนินงาน
เก่ียวกับการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ในวันจันทร์ท่ี ๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมเทา-ทอง ๑ 
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา  
  
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
    
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  
  เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖    

 
 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖    

เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 



-๕- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖   
  
วาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายเกรียงศักด์ิ  พราหมณพันธ์ุ เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
  เป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
   
  ตามท่ีท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖  เมื่อวันอังคารท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้มีมติ ดังน้ี 
    ๑) ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  ของ  นายเกรียงศักด์ิ  พราหมณพันธุ์ โดยขอให้ผู้ขอกําหนด 
  ตําแหน่งทางวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน ก.พ.อ. ๐๓  
  และวารสารท่ีตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่องท่ี ๒ 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 เนื่องจาก วารสารภูมิศาสตร์ (GEOGRAPHICAL JOURNAL) ไม่ได้อยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases) ของสํานักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่าง ๆ: SpringerLink 
(http://www.springerlink.com/home/main.mpx)   
 กรรมการสภาวิชาการขอให้แก้ไขรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  หน้า ๒๐ วาระท่ี ๔.๑.๕.๒  งานวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนผลกระทบภัยพิบัติมหาอุทกภัย ๒๕๕๔  
ท่ีมีต่อประชาชนในภาคกลาง กรณีศึกษา: ศูนย์พักพิงวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี.   ให้ตัดคําว่า “(วารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases) ของสํานักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการ 
ต่าง ๆ: SpringerLink (http://www.springerlink.com/home/main.mpx) มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐” ออก 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบและมอบให้กองบริการการศึกษาแจ้งผู้ขอกําหนดตําแหน่งฯ ทราบต่อไป 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
   ๔.๑.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
    จํานวน ๓,๐๑๒  คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) กําหนดอํานาจหน้าท่ีของ 
สภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย”  โดยข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณา 
จากสภาวิชาการท้ังจํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 



-๖- 
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ท่ีได้รวบรวม 
จากคณะต่าง ๆ ซ่ึงคณะ ฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จํานวน ๓,๐๑๒  คน  ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปริญญาตรี ๒๙ ๑๙๐ ๒๑๙ 
  ปริญญาตรี* ๑๗๖ - ๑๗๖ 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี ๔๓๔ ๖๐๓ ๑,๐๓๗ 
 ปริญญาโท ๑๔๖ ๑,๓๗๓ ๑,๕๑๙ 
 ปริญญาเอก ๔๓ ๑๕ ๕๘ 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี ๒ ๑ ๓ 
  รวมท้ังส้ิน ๘๓๐ ๒,๑๘๒ ๓,๐๑๒ 

    

 หมายเหตุ ปริญญาตรี* หมายถึง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันสมทบ 
 ข้อมูล ณ วันท่ี  ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 คณะกรรมการประจําคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๓,๐๑๒  คน 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑) ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  ๓,๐๑๒  คน  
 ๒) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
 ๔.๑.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
   ๔.๑.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวภรดี  พันธุภากร   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์  สาขาวิชาเซรามิกส์ 
 
 ด้วย  นางสาวภรดี  พันธุภากร  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งรองศาสตราจารย์   

เลขประจําตําแหน่ง  ๔๘๐-๒๕๕๑  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนด  ตําแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชาเซรามิกส์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเซรามิกส์ เม่ือวันท่ี  ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเซรามิกส์ เม่ือวันท่ี  ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว  ๑๒  ปี  ๐  เดือน 



-๗- 
 คุณวุฒิ               ปี พ.ศ.ท่ีจบ     ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)          ๒๕๒๙       มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
 ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)                           ๒๕๒๑       มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
  
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ภรดี  พันธุภากร. (๒๕๕๐). การศึกษาเทคโนโลยีเครื่องป้ันดินเผาแหล่งจันทบุรี.  
    วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๑๕, ๒๔. 

    (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ภรดี  พันธุภากร.  (๒๕๕๔). ผลงานชุด “ของใกล้ตัว”. (การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์). 
     ชลบุรี: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.   
    ๑.๑  ภรดี  พันธภุากร. (๒๕๕๑). ของใกล้ตัว. (เอกสารประกอบการออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์).  
           ชลบุรี: สํานักพิมพ์บ้านเซรามิกส์.   

    ๑.๒  ภรดี  พันธุภากร. (๒๕๕๔). Harmony : Difference. Contemporary Art  
            Exhibition.  (สูจิบัตร). กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 เรื่องท่ี  ๒ ภรดี  พันธุภากร. (๒๕๕๕). ผลงานชุด “วิถีธรรมชาติ”. ผลงานสร้างสรรค์เซรามิกส์ 
     หรือเครื่องป้ันดินเผา. ชลบุรี: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.   
    ๒.๑  ภรดี  พันธุภากร. (๒๕๕๕). วิถีธรรมชาติ. (เอกสารประกอบการออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์). 
           ชลบุรี: สํานักพิมพ์บ้านเซรามิกส์.   

    ๒.๒  ภรดี  พันธุภากร.  (๒๕๕๑). วิถีธรรมชาติและงานป้ันแป้นหมุน. (สูจิบัตร). กรุงเทพฯ:  
              นิทรรศการศิลปะเครื่องป้ันดินเผา. 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 

 เรื่องท่ี  ๓ ภรดี  พันธุภากร. (๒๕๕๕). ผลงานชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”. ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ 
     ทางด้านเซรามิกส์หรือเครื่องป้ันดินเผา. ชลบุรี: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.   
    ๓.๑  ภรดี  พันธุภากร. (๒๕๕๕). บันทึกแห่งดอกไม้. (เอกสารประกอบการออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์). 
           กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.   

    ๓.๒  ภรดี  พันธุภากร. (๒๕๕๕). บันทึกแห่งดอกไม้ การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์.  
            วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๑๕, ๗๔-๘๓. 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 



-๘- 
 ตํารา  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ภรดี  พันธุภากร. (๒๕๕๔). การศึกษาค้นคว้าวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม: สถาปัตยกรรมจันทบุรี.  
    ชลบุรี: สํานักพิมพ์บ้านเซรามิกส์. 
    ตําราวชิา ๖๐๓๕๐๒ (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) และใช้ในการเรียนการสอนมาแล้ว 
    ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา (ใช้สอนต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
  กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นางสาวภรดี  พันธุภากร  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
       
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเซรามิกส์  ของ  นางสาวภรดี  พันธุภากร 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑)  ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชาเซรามิกส์   
  ของ  นางสาวภรดี  พันธุภากร  โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งฯ ตรวจสอบ 
  รายละเอียดใน ก.พ.อ. ๐๓ เช่น หน้า ๒ จํานวนชัว่โมงท่ีสอน/ สัปดาห์  หน้า ๔  ผลงานวจิัย 
  เรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีเครื่องป้ันดินเผาแหล่งจันทบุรี  
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

   ๔.๑.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวพิมพ์ทอง  ทองนพคุณ   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
 
 ด้วย  นางสาวพิมพ์ทอง  ทองนพคุณ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

เลขประจําตําแหน่ง ๒๖๑-๒๕๔๗ สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี  มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา เม่ือวันท่ี  ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ เม่ือวันท่ี  ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๓  ปี  ๕  เดือน 



-๙- 
 คุณวุฒิ              ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วท.ด.(เคมี)                     ๒๕๔๘   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ประเทศไทย 
 วท.บ.(เคมี)                      ๒๕๔๒   มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Thongnopkun, P., Jamkratoke, M., & Ekgasit, S. (2012). Thermal behavior of 
    nano-silver clay in the application of handmade jewelry. Materials Science 
    and Engineering: A, 556, 849-854. 
     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม   
    (Full Text databases) ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 

   (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
  

 เรื่องท่ี  ๒  Thongnopkun, P., & Phlayrahan, A. (2012). Synthesis of micrometer-sized 
    gold nanoplate for jewelry application. Proceedings of The Burapha University 
     International Conference 2012 Global Change: Opportunity & Risk (pp. 487-492). 
    Pattaya, Thailand.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
      

 เรื่องท่ี  ๓  Thongnopkun, P., & Pramol, S. (2011). Synthesis and characteristic  
  of common opal. Proceedings of The 37th Congress on Science and Technology 
     of Thailand by The Science Society of Thailand Under The Patronage of  
    His Majesty The King in Association with Faculty of Science.  
    Mahidol University, Bangkok, Thailand.  
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ. (๒๕๕๓). เครื่องประดับจากนาโนซิลเวอร์เคลย์. (สิ่งประดิษฐ์คิดค้น). 
    กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕ 
      
 เรื่องท่ี  ๒ พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ. (๒๕๕๔). ไข่มุกย้อมจากโลหะมีค่า. (สิ่งประดิษฐ์คิดค้น). 
    กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา.   
     ๒.๑ พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ. (๒๕๕๓). การย้อมไข่มุกให้ได้สีเหลืองทอง.  
            (อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขท่ี ๕๗๘๑). กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา.   
     ๒.๒ พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ. (๒๕๕๓). การย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน.  
           (อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขท่ี ๕๖๑๖). กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา.   
     ๒.๓ พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ. (๒๕๕๓). การย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ําตาลจากสารละลายเกลือเงิน.  
                 (อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขท่ี ๖๑๗๕). กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา.   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 



-๑๐- 
 
 ตํารา  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ. (๒๕๕๕). หลักการสเปกโทรสโกปีด้านการวิเคราะห์และบทประยุกต์ 
    สําหรับการวิเคราะห์อัญมณี. จันทบุรี: คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา. 
    ตําราวชิา ๑๘๕๓๐๑ (เคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ) และใช้ในการเรียนการสอนมาแล้ว 
    ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา (ใช้สอนต้ังแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
     
  กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นางสาวพิมพ์ทอง  ทองนพคุณ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วย 
การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
และผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ของ  นางสาวพิมพ์ทอง  ทองนพคุณ   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑)  ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ของ  นางสาวพิมพ์ทอง  ทองนพคุณ 
  โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งฯ ตรวจสอบรายละเอียดใน ก.พ.อ. ๐๓ ให้ถูกต้อง 
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

   ๔.๑.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาววิชุดา  จันทร์ข้างแรม    
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีวเคมี 
 
 ด้วย  นางสาววิชุดา  จันทร์ข้างแรม  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  เลขประจําตําแหน่ง   

๒๙๘-๒๕๔๘  สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีวเคมี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑    
       ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๔  ปี  ๘  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (ชีววิทยา) ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย 
 วท.ม. (ชีวเคมี) ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประเทศไทย 
 วท.บ. (ชีวเคมี) ๒๕๓๘  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
 



-๑๑- 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Jankangram, W. (2012). Comparative effects of NaCl and PEG stress on leaf 
  and root growth and proline content in seedlings of three rice cultivars.  
   Journal of Science Technology and Humanities, 10, 81-87. 

      (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๒  Jankangram W. (in press). Analysis of gene expression in root of Rice seedling:  
   Differing responses of three cultivars to salt-stress. KKU Research Journal. 

      (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๓  Jankangram, W. (2012). Protein separation of para rubber latex  
   (Hevea brasiliensis) by using proteomics. Science Journal Ubon Ratchathani  
   University, 2, 72-80. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Jankangram W. (in press). Natural rubber latex protein. KKU Research Journal,  
   (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
    
  กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นางสาววิชุดา  จันทร์ข้างแรม    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วย 
การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
และผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาชีวเคมี  ของ  นางสาววิชุดา  จันทร์ข้างแรม   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๑๒- 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑)  ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาชีวเคมี  ของ  นางสาววิชุดา  จันทร์ข้างแรม  โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งฯ  
  ตรวจสอบรายละเอียดใน ก.พ.อ. ๐๓ ให้ถูกต้องและมีข้อสังเกตให้ตัดผลงานวิจัย เรื่องท่ี ๓ เรื่อง  
  Protein separation of para rubber latex (Hevea brasiliensis) by using proteomics ออก  
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

   ๔.๑.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาววิชมณี  ยืนยงพุทธกาล    
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
 
 ด้วย  นางสาววิชมณี  ยืนยงพุทธกาล  ข้าราชการ  ตําแหน่งอาจารย์  เลขประจําตําแหน่ง  ๐๐๙๘   

สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  
       ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๑๔  ปี ๔ เดือน 
 คุณวุฒิ                    ปี พ.ศ.ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)     ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
 วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)     ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
 วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)  ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
 

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Yuenyonputtakal, W., & Itthisoponkul, T. (2012). Production of ferminated 
    red jasmine brown rice and its physicochemical properties. International  
     Food Research Journal, 19, 1649-1654. 

     ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและ 
สาระสังเขป(Indexing and Abstracts databases) SCOPUS (http://www.scopus.com)    
ของสํานักพิมพ์ Elsevier Sciences ฐานข้อมูล สาขา Science and Tecnology,  
Medical Science, Life Science, Social Science, Arts & Humanities 

   (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 



-๑๓- 
 เรื่องท่ี  ๒  Maneepan, P., & Yuenyonputtakal, W. (2011). Osmotic dehydration of 
    coconut pieces: Influence of vacuum pressure pretreatment on mass 
    transfer and physical characteristics. Kasetsart Journal (Natural Science),  
   45, 891-899. 
     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

 มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 

  
 เรื่องท่ี  ๓  วิชมณี  ยืนยงพุทธกาล, สุภาพรรณ  คงสมเพ็ชร และปาริชาติ  วีระแพทย์. (๒๕๕๕).  
    การทําแห้งกากผลหนามแดงและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อัดเม็ด. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 
   ๔๐, ๘๗๗-๘๘๙. 
     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

 มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
  

 เรื่องท่ี  ๔  ศิลาลักษณ์  กลั่นพจน์, จุรีย์พร  กิมาวะหา และวิชมณี  ยืนยงพุทธกาล. (๒๕๕๕).  
    ผลของการเตรียมข้ันต้นด้วยการลวกและชนิดของสารละลายออสโมติกต่อการดึงน้ําออก 
    ด้วยวิธีออสโมซิสของมะพร้าวกะทิ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
   ๒๒, ๖๗-๗๖. 
    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 

 มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  วิชมณี  ยืนยงพุทธกาล. (๒๕๕๖). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดึงน้ําออกด้วยวิธีออสโมซิสของผัก 
   และผลไม้. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๘, ๒๒๖-๒๓๓. 

     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
     
  กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นางสาววิชมณี  ยืนยงพุทธกาล    ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์  
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับท่ี  ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  และประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์ และ 
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับท่ี  ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๒๖ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 



-๑๔- 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  ของ  นางสาววิชมณี  ยืนยงพุทธกาล   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑)  ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  ของ  นางสาววิชมณี  ยืนยงพุทธกาล   
  โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งฯ ตรวจสอบรายละเอียดใน ก.พ.อ. ๐๓ ให้ถูกต้อง 
  และมีข้อสังเกตให้ตัดงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ออก และให้ปรับการเขียนงานวิจัย ข้อ ๓.๒  
  ในก.พ.อ. ๐๓   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
   

   ๔.๑.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
    สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
 

 ด้วย  นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง  
๓๕๖-๒๕๔๙ สังกัดสํานักงานจัดการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
       ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๖  ปี ๑๐ เดือน 
 คุณวุฒิ      ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต    ๒๕๔๙  แพทยสภา  ประเทศไทย 
 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์      ๒๕๔๕  แพทยสภา  ประเทศไทย 
 พ.บ. (แพทยศาสตร์)      ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 
 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  Yongsiri, S., Thammakumpee, J., & Annanon, N. (2012). SLE with diffuse alveolar  
   hemorrhage, Microangiopathic hemolytic anemia and acute renal failure.  
     Journal of Clinical Apheresis, 27, 263-264. 

     (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหา 
     ฉบับเต็ม  (Full Text databases) ของสํานักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่าง ๆ  
    Wiley InterScience (http://www3.interscience.wiley.com)) 

 มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 



-๑๕- 
 
 เรื่องท่ี  ๒  Thammakumpee, J., & Yongsiri, S. (2013). Characteristics of toxic epidermal 
    necrolysis and Stevens-Johnson syndrome: A 5-year retrospective study.  
     Journal of the Medical Association of Thailand, 96, 399-406. 

 (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
 มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐ 
 

 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  สมชาย  ยงศิริ และจิรนุช  ธรรมคําภีร์. (๒๕๕๕). การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บจากการจมน้ํา.  
   วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, ๓๗, ๑๓๗-๑๔๔. 

    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐ 
    

 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  ของ  นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑)  ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  ของ  นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ   
  โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งฯ ตรวจสอบรายละเอียดใน ก.พ.อ. ๐๓ ให้ถูกต้อง   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

   ๔.๑.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายโอฬาร  ถ่ินบางเตียว   
    เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
  ด้วย  นายโอฬาร  ถ่ินบางเตียว  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  เลขประจําตําแหน่ง ๘๙๗๙ 

สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนด 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



-๑๖- 
 ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําเต็มเวลา  เม่ือวันท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖    
       ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๙  ปี  ๗  เดือน 
 คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ท่ีจบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ปร.ด. (รัฐศาสตร์) ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประเทศไทย 
 รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 ร.บ.   ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 
 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) 
 ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๔๓  สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย 
 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับเรื่องครั้งสุดท้าย  เม่ือวันท่ี  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  โอฬาร  ถ่ินบางเตียว. (๒๕๕๖). การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน :  
   กรณีศึกษา ตําบลกระแสบน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง. วารสารการเมือง การบริหาร  
    และกฏหมาย, ๕, ๔๗-๗๘. 

      (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จํานวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑  โอฬาร  ถ่ินบางเตียว. (๒๕๕๒). ชนชั้นนําและโครงสร้างอํานาจท้องถ่ินกับการเมือง 
   การเลือกต้ังจากรูปแบบสภานายกเทศมนตรี (Council Mayor Form) ถึงการเลือกต้ัง 
   นายกเทศมนตรีโดยตรง (The Strong Mayor Form): ประสบการณ์จากเทศบาล 
   ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย,  
   ๑, ๖๗-๙๖. 

    (ฐานข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
    มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
     

  กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการ ของ  นายโอฬาร  ถ่ินบางเตียว    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณา 
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและ 
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑) พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์  ของ  นายโอฬาร  ถ่ินบางเตียว   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๑๗- 
มติ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑)  ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์  ของ  นายโอฬาร  ถ่ินบางเตียว   
  โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งฯ ตรวจสอบรายละเอียดใน ก.พ.อ. ๐๓ ให้ถูกต้อง   
 ๒) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

 ๔.๑.๓ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการ 
   ๔.๑.๓.๑ พิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกล่ันกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
    (Peer Review) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ.  
    จํานวน ๑ ฉบับ  ได้แก่ “วารสารภูมิศาสตร์ (Geographical Journal)” 
 

 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์    ฉบับประกาศลงวันท่ี  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   
ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารท่ีมีกระบวนการ 
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)   ก่อนเผยแพร่ และเป็นวารสารท่ีได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 
แต่ละสาขาวิชา  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ  นั้น  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัยท่ีมีการผลิตวารสารวิชาการ 
ท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เฉพาะวารสารท่ี ก.พ.อ. ยังมิได้ให้คํารับรอง    
และวารสารท่ีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่วนงานผลิตข้ึนแต่เห็นว่าวารสารนั้นมีคุณภาพ เทียบเคียงกับ สกอ.   
มีประโยชน์ต่อคณะ/วิทยาลัย  ได้แก่  สมาคม  สภาวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้คณาจารย์ใน 
คณะ/วิทยาลัยนําผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  นั้น  ในการนี้ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์   
เสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกล่ันกรอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)  ได้แก่ 
วารสารภูมิศาสตร์(Geographical Journal) 

 
ตารางวิเคราะห์วารสารทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

วารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. 
 

 

หมายเหตุ  :  เลข ๑-๙   หัวข้อเกณฑ์   (ตามเอกสารแนบหมายเลข   ๑) 
�      เป็นไปตามเกณฑ์            X    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   N/A ไม่ทราบข้อมูล 

 
 

ประเด็นเสนอ ๑) พิจารณาวารสารภูมิศาสตร์ (Geographical Journal) เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรอง 
    โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer review)  
  ๒)  แจ้งให้ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสารภูมิศาสตร์ (Geographical Journal)  
    เป็นวารสารท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer review) 

ลําดับ วารสาร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑ วารสารภูมิศาสตร์  

( Geographical Journal ) 

� � � � N/A � X X � 



-๑๘- 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ไม่พิจารณาวารสารภูมิศาสตร์  โดยมีข้อสังเกต ดังนี้  
  ๑) ให้คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ประสานงานขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากบรรณาธิการวารสารภูมิศาสตร์ 
   คนปัจจุบัน ในการดําเนินการขอรับรองวารสารโดยให้ทบทวนการวิเคราะห์วารสารทางวิชาการ 
   ท่ีมหาวิทยาลัยเสนอว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ 
   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ สกอ. และให้คณะฯ  
   เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภาวิชาการ   
  ๒)  ให้คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ประสานงานกับบรรณาธิการวารสารภูมิศาสตร์เสนอ 
   ข้อมูลวารสารวิชาการในฐานข้อมูลวารสาร Thai-Journal Citation Index Centre 
   เพ่ือรับรองวารสารภูมิศาสตร์ (Geographical Journal) 
  

๔.๒  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาทักท้วง 
 ๔.๒.๑ หลักสูตรการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) 
   ๔.๒.๑.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑)  แก้ไขหน่วยกิต เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล 

 ๒)  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี ๓ จากนายกฤษณภูมิ  สุขศรีเกษม   
  เป็น  นายชัยณรงค์  ศรีมันตะ 

(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕    

 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑) ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
   ลําดับท่ี ๔ และ ๕ ให้ถูกต้อง   
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 



-๑๙- 
 

   ๔.๒.๑.๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑)  ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ๒)  ปรับแนวทางการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทาง 
การพัฒนาอาจารย์ตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๕ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑) ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
   ๔.๒.๑.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑)  เพ่ือแก้ไขหน่วยกิต จากความผิดพลาดในการพิมพ์ และการตรวจทาน 
  ๒)  เพ่ือแก้ไขรหัสวิชาให้สอดคล้องกัน จากความผิดพลาดในการพิมพ์ และการตรวจทาน 
  ๓)  เพ่ือแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และบุรพวิชา จากความผิดพลาดในการพิมพ์ และการตรวจทาน 
  ๔)  เพ่ือยกเลิกบุรพวิชา (Prerequisite course) ในรายวิชา ๕ วิชา เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเลือกเรียนวิชา
ท่ีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงไม่ต้องผ่านรายวิชาบังคับ 
  ๕)  เพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกวิชาเรียนได้หลากหลายมากข้ึน 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 



-๒๐- 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑) ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   โดยให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หน้า  ๒ และ ๓ 
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ แก้ไขรหัสรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา  
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
        จากเดิม ๙๐๓๓๕๑ การตลาดการบริการ  ๓(๓-๐-๖) 
      Service Marketing 
        แก้ไขเป็น ๙๐๓๓๕๒ การตลาดการบริการ  ๓(๓-๐-๖) 
      Service Marketing 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑) ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
   ๔.๒.๑.๕ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจําหลักสูตร คือ เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลายตําแหน่ง และเป็นการกระจาย 



-๒๑- 
ความรับผิดชอบหลักสูตรให้อาจารย์ประจําได้รับผิดชอบและดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยขอเปลี่ยนแปลงในลําดับท่ี ๔ จาก นางธนิดา  จุลวนิชยพ์งษ์  เป็น  นางสาวสุกัญญา  เจริญวัฒนะ 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒.๑.๖ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจําหลักสูตร คือ เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลายตําแหน่ง และเป็นการกระจาย 
ความรับผิดชอบหลักสูตรให้อาจารย์ประจําได้รับผิดชอบและดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยขอเปลี่ยนแปลงในลําดับท่ี ๔ จาก นางธนิดา  จุลวนิชยพ์งษ์  เป็น  นางสาวสุกัญญา  เจริญวัฒนะ 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
 คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



-๒๒- 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๒.๑.๗ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑)  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒)  เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลําดับท่ี ๔  
จาก  นางอภิญญา  นวคุณ  เป็น  นางสาวการะเกด  เทศศรี  ลําดับท่ี ๕  จาก  นางสาวอุทัยวรรณ  ศิริอ่อน   
เป็น  นายจเร  จรัสจรูญพงศ์ 
(รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียน สมอ. ๐๘   
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   ๔.๒.๑.๘ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจําหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรเนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 



-๒๓- 
และมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลายตําแหน่ง เพ่ือเป็นการกระจายความรับผิดชอบหลักสูตรให้อาจารย์ประจํา 
ได้รับผิดชอบและดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ในลําดับท่ี ๓   
จาก  นายพรพจน์  ไชยนอก  เป็น  นายวิรัตน์  สนธิ์จันทร์  และลําดับท่ี ๕  จาก  นายเกษม  ใช้คล่องกิจ  เป็น   
นางธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ) 
  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลัง
กายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ในการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ๒)  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 
 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 
วันอังคารท่ี  ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น. 
 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)               (รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


