
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  

วันอังคารที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ ส านักงานอธิการบดี อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------ 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย  ประธานกรรมการ 

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
๒.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร  กรรมการ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   มีรัตน์  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร  กรรมการ 

  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย   กรรมการ 
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง  กรรมการ 
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๑๐. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
  ๑๑. ดร.บุญรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
  ๑๓. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  กรรมการ  
   คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
 ๑๕.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๖.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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ผู้ลาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย   ยาวะประภาษ      
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   กาญจนกิจ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล    

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์   ธระเสนา   
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
   ๕. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา    

  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      
 ๖.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง    
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย ส าราญวานิช   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒. อาจารย์พฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๓. อาจารย์จุฬาลักษณ์ พันธง    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่องการแต่งตั้ง ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
 

๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  

เมื่อวันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒ ข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  ตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้มีมติให้ฝุายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ เสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต่อสภาวิชาการ ดังนี้ “ให้ฝุายเลขานุการท าบันทึกแจ้งอธิการบดีเพื่อแจ้งส่วนงานให้ก าชับผู้เสนอขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้เสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  ทั้งนี้เพ่ือชื่อเสียงของคณาจารย์และมหาวิทยาลัย”  

 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗   
  เมื่อวันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗    

 
 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  

๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
 
มติ  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  โดยขอให้ตัดรายชื่อผู้ลาประชุมล าดับที่ 2 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย ออก เนื่องจากเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  -  ไม่มี - 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
   จ านวน ๔,๓๕๓ คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 
สภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
ต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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 ฝุายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้รวบรวม 
จากคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน ๔,๓๕๓ คน  ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี 2,247 1,639 3,886 
  ปริญญาโท 13 248 261 
 ปริญญาเอก 12 6  18 
ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ ๑) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ปริญญาตรี 126 10 136 
ปริญญาโท 0 51 51 
ปริญญาเอก 0 1 1 

  รวมทั้งสิ้น 2,398 1,955 ๔,353 
                                                              

ข้อมูลวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๔,๓๕๓ คน 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๔,๓๕๓ คน 

๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
  ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน   

  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 
 ด้วย นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

เลขประจ าต าแหน่ง  ๓๗๕-๒๕๔๙ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
           เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓   
        ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๔ ปี  
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Chemical Engineering) ๒๕๔๙ University of Porto, Portugal 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) 

เกียรตินิยมอับดับสอง 
๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย 
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  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Sittikijyothin, W. (2011). Changes of dynamic viscoelastic properties of tamarind gum 

aqueous solutions. Advanced Materials Research, 239-242, 477-480.   
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 เรื่องที่  ๒ Khounvilay, K., & Sittikijyothin, W. (2012). Rheological behaviour of tamarind  
  seed gum in aqueous solutions. Food Hydrocolloids. 26(2). 334-338. 
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 
 เรื่องท่ี  ๓ Mongkholrattanasit, R., Rungruangkitkrai, N., Pikul, J. & Sittikijyothin, W. (2013). 
  Application of tamarind gum thickener for polyester disperse printing. Advanced 

Materials Research, 821-822, 646-649.   
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๕   
 
 ต ารา  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน. (๒๕๕๖). ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑).  
   กรุงเทพฯ : ฟาสต์บุ๊คส์. 
    *ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะ ตามค าสั่ง 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ๐๕๘/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  และได้ใช้ 



-๖- 
    ในการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพามาแล้ว ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) รายวิชา ๕๓๒๓๗๑   
    ความปลอดภัยในการปฏิบัติการเคมี  ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา  ๕๐๒๒๒๑  อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี ๑) แล้ว เห็นว่า นางสาววันเชง็ สิทธิกิจโยธิน 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ของ นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
      
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ นางสาววันเช็ง สิทธิกิจโยธิน 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางรชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ   

          เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

 ด้วย  นางรชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  
เลขประจ าต าแหน่ง  ๔๓๔-๒๕๕๑  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 



-๗- 
 คุณวุฒิ       ปี พ.ศ.ที่จบ      ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วศ.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ๒๕๕๑      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย   
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ๒๕๔๗      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)  ๒๕๔๔      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
     ลาดกระบัง  ประเทศไทย 

 
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Hiransuchalert, R., Thamniemdee, N., Khamnamtong, B., Yamano, K. and Klinbunga, 

S., (2013). Expression profiles and localization of vitellogenin mRNA and protein 
during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon. 
Aquaculture, 412 - 413, 193 - 201. 

     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases)  
ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่างๆ) 

    ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๒  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

 เรื่องที่  ๒ รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ, ธนัช เลิศพัฒนาไพบูรณ,์ พัชธีราพร ทิพยพชรโรจน์, เสรี ดอนเหนือ  
  และ สมเกียรติ  ปิยะธีรธิติวรกุล. (๒๕๕๖).  การพัฒนาอาหารเม็ดผสมฮอร์โมน 17  -estradiol  
   เพ่ือกระตุ้นการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์กุ้งกุลาด า (Penaeus monodon) ในโรงเรือน. 
  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ๗(๒), ๑๔ – ๒๖. 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๒ 
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

    ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ. (๒๕๕๖). ไวเทลโลเจเนซีส: กระบวนการสร้างไข่แดงของกุ้งกุลาด า  
  (Penaeus monodon). วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ๔๑(๒), ๒๘๑-๒๙๗. 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

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

http://www.sciencedirect.com/


-๘- 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางรชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑   
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางรชนมิุข  หิรัญสัจจาเลิศ  (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา  ๘๓๖๕๗๕  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)  แล้วเห็นว่า นางรชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ  
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางรชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ของ  นางรชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ของ  นางรชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
   

 ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสายสมร  นิยมสรวญ  
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 

 
 ด้วย  นางสาวสายสมร  นิยมสรวญ  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  

เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๐๕๒ - ๒๕๕๖  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะอัญมณี มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 

 คุณวุฒิ       ปี พ.ศ.ที่จบ      ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Materials Science)  ๒๕๔๖      Colorado School of Mines, U.S.A.  
 M.Sc. (Materials Science)  ๒๕๔๒      Colorado School of Mines, U.S.A. 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)  ๒๕๓๘      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย  

   
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



-๙- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Niyomsoan, S., Gargarella, P., Stoica, M., Khoshkoo, M.S., Kuhn, U. & Eckert, J.  
  (2013). Phase formation in rapid solidified Ag–Y alloys. Journal of Applied Physics, 

113(10), 104308 - 104308-9.  doi: 10.1063/1.4794806.   
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text databases)  

ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่างๆ) 
    IEEE.org (http://ieeexplore.ieee.org) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๒  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕   
 
 เรื่องที่  ๒ Niyomsoan, S., Prangsri-arron, S. & Viravathana, P. (2012). Dispersion of CuO/SiO2  
  Nano-composites by Microwave and Conventional Drying Processes. In  
  Proceedings of Burapha University International Conference 2012, 9-11 July 2012 
  (pp. 363-367). Thailand: Pattaya. 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสายสมร  นิยมสรวญ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒   
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวสายสมร  นิยมสรวญ  (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา  ๑๘๐๒๐๑  วสัดุศาสตร์เบื้องต้น)  แล้วเห็นว่า นางสาวสายสมร  นิยมสรวญ  เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสายสมร  นิยมสรวญ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  ของ  นางสาวสายสมร  นิยมสรวญ   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
   

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  ของ  นางสาวสายสมร  นิยมสรวญ   
 



-๑๐- 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

 ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวชุติมันต์  จันทร์เมือง  
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
 

 ด้วย นางสาวชุติมันต์  จันทร์เมือง พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  
เลขประจ าต าแหน่ง  ๔๑๑-๒๕๕๐  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะอัญมณี  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Materials Science) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
วท.บ. (วัสดุศาสตร-์เทคโนโลยีอัญมณี) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 

    

  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Chanmuang, C., Kongmuang, W., Pearce, J.T.H. & Chairuangsri, T. (2012). 
  Influence of Casting Techniques on Hardness, Tarnish Behavior and  
  Microstructure of Ag-Cu-Zn-Si Sterling Silver Jewelry Alloys. Journal of Metals, 

Materials and Minerals, 22(2), 19-26. 
      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

    ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 

 เรื่องท่ี  ๒ Kongmuang, W., Chairuangsri, T. & Chanmuang, C. (2012). 
  Twin-Jet Electropolishing of Cast Sterling Silver Alloys Using Perchloric Acid  
   and Potassium Cyanide Solutions. Journal of Metals, Materials and Minerals, 
   22(2), 97-104.  

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

    ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๕   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวชุติมันต์  จันทร์เมือง  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๒    
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 



-๑๑- 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวชุติมันต์  จันทร์เมือง (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา  ๑๘๔๒๐๑  วสัดุศาสตร์และงานรูปพรรณเบื้องต้น) แล้วเห็นว่า นางสาวชุติมันต์  จันทร์เมือง   
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวชุติมันต์  จันทร์เมือง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  ของ  นางสาวชุติมันต์  จันทร์เมือง   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  ของ  นางสาวชุติมันต์  จันทร์เมือง   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล  

 เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 ด้วย นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  

เลขประจ าต าแหน่ง  ๒๘๑-๒๕๔๘  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Electrical and 
Computer Engineering) 

๒๕๕๓ Carnegie Mellon University, USA. 

M.Eng. (Electrical Engineering) ๒๕๔๖ Cornell University, USA. 
วศ.บ. (ไฟฟูา) เกียรตินิยมอับดับ ๑ ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 

    

  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
 



-๑๒- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Rimcharoen, S. Leelathakul, N. & Srikamdee, S. (2014). A hybrid (μ+λ)  
  evolutionary algorithm for evolving simple trading rules: Case study on  
  stock Exchange of Thailand (SET50). In Proceedings of  the 6th International 

Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), (pp. 99-104).  
  Thailand, Chon Buri. 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 
 เรื่องท่ี  ๒ Srikamdee, S., Rimcharoen, S. & Leelathakul, N. & (2013). Prediction of the stock  
  exchange of Thailand index using an evolutionary algorithm portfolio. 
  In Proceedings of  the 5th International Conference on Knowledge and  
  Smart Technology (KST), (pp. 144-149). Thailand, Chon Buri. 
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 
 เรื่องท่ี  ๓ Leelathakul, N. & Chaipah, K. (2013). Quantitative effects of using facebook  
  as a learning tool on students' performance. In Proceedings of  the 10th 

International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
(JCSSE), (pp. 87-92). Thailand, Maha Sarakham. 

  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒    
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา  ๘๘๖๒๐๑  หลักการโปรแกรม ๑) แล้วเห็นว่า นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล  เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ  ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ของ  นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       



-๑๓- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
     ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ของ  นายณัฐนนท์  ลีลาตระกูล 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

 ๔.๒.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน 
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
 ด้วย นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  

เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๑๒-๒๕๔๕  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่  ๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕  
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ๒๕๕๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ๒๕๔๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 

    
 

  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ จักริน  สุขสวัสดิ์ชน และ อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (๒๕๕๖). ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  
  เอช ไอ วี โดยขั้นตอนวิธีการเอ็กซ์มีนส์. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ๙(๒), ๔๘-๕๕. 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

    ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๒ จักริน  สุขสวัสดิ์ชน, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน และ พงศ์พัฒน์  สิงห์ศรี. (๒๕๕๗). การคัดเลือกปัจจัย

เด่นและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการแยกประเภทส าหรับท านายเพศของนกกระทา
จากคุณลักษณะภายนอกของไข่นกกระทา. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐  (หน้า ๕๑๕-๕๒๑). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐ 
 



-๑๔- 
 เรื่องท่ี  ๓ ณรงค์ศักดิ์  ชูสินชินภัทร และ จักริน  สุขสวัสดิ์ชน. (๒๕๕๗). การปรับปรุงวิธีการจัดกลุ่ม 
  ปัจจัยเสี่ยงของนักเรียนที่มีโอกาสออกกลางคันด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบเอ็กซ์มีนส์. ใน การประชุม

ทางวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่๖  (หน้า ๑๔๘-๑๕๓). นครราชสีมา:  
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๔ สุเมธ  ดาราพิสุทธิ์ และ จักริน  สุขสวัสดิ์ชน. (๒๕๕๗). ขั้นตอนวิธีการท านายค่าคะแนน

ความชอบที่มีประสิทธิภาพส าหรับระบบแนะน าเพลงโดยใช้วิธีการเทนเดนซีเบสร่วมกับข้อมูล 
  ไมโครโพรไฟล์. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ ๑๐  (หน้า ๗๕๕-๗๖๑). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
  
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒    
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน  (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา  ๘๘๖๒๐๒  หลักการโปรแกรม ๒)  แล้วเห็นว่า นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน  เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ของ  นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
     ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ของ  นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
   



-๑๕- 
  ๔.๒.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน  

  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

 ด้วย นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  
เลขประจ าต าแหน่ง  ๓๖-๒๕๔๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒    
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ๒๕๕๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) ๒๕๔๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ศักดา บุญภา, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (๒๕๕๕). การแก้ปัญหา 
  ความเบาบางของข้อมูลในระบบแนะน าภาพยนตร์.  ใน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

“Knowledge and Smart Technologies” ครั้งที่ ๔ (หน้า ๙๘-๑๐๕).  
  ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

 เรื่องท่ี  ๒ อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (๒๕๕๖). การวิเคราะห์กลุ่มอาหารเพ่ือหลีกเลี่ยง
โรคเบาหวานด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล.  ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

  ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙ (หน้า ๑๘๕-๑๙๐). กรุงเทพฯ: 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   
 

 เรื่องท่ี  ๓ สุมาลี อิสริโยดม  และอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (๒๕๕๗). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการ 
  แบ่งกลุ่มข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์กลุ่มอาหาร.  ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
  ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ (หน้า ๓๒-๓๘). กรุงเทพฯ: 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐   
 

 เรื่องที่  ๔ Insuwan, W., Suksawatchon, U. & Suksawatchon, J. (2014). Improving  
  Missing Values Imputation in Collaborative Filtering With User-Preference  
  Genre and Singular Value Decomposition. In Proceedings of the 6th  
  International Conference on Knowledge and Smart Technology (pp. 87-92).  
  Chon Buri: Burapha University.  
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 



-๑๖- 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒    
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา  ๘๘๗๒๑๑  คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ)  แล้วเห็นว่า นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ของ  นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
     ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ของ  นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
   

 ๔.๒.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล  
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

 
 ด้วย นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  

เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๔๖-๒๕๕๕   สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Information and 

Communication Engineering) 
๒๕๕๕ Ajou University, Republic of Korea 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟูา) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา) ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย 



-๑๗- 
    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Kocijancic, S. & Boonsongsrikul, A. (2013). A survey of student-centred 

approaches to engineering education - a case study concerning Slovenia  
  and Thailand. World Transactions on Engineering and Technology Education. 

11(4), 513-516. 
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับ 
    การยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐  
 

 เรื่องที ่ ๒  Boonsongsrikul A., Park S-K., & Shin S-H. (2012). An Adaptively Balancing  
  Workload Protocol on Query Trees for Maximizing Lifetime in Sensor Networks.  
  In Proceedings of the 14th International Conference on Advanced  
  Communication Technology (pp. 195-200). Phoenix Park, Republic of Korea. 
     เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องที่  ๑  Boonsongsrikul, A., Kocijancic, S., & Suppharangsan, S. (2013). Effective Energy  
  Consumption on Wireless Sensor Networks: Survey and Challenges.  
   In Proceedings of the 36th International ConventionMipro on  
  Telecommunications & Information (pp. 469 -473). Opatija, Croatia.   
  เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกต ิแบบที่ ๑    
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา  ๕๐๔๑๐๑  การวิเคราะห์วงจรไฟฟูาและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ๑)  แล้วเห็นว่า นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล  
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 



-๑๘- 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  ของ  นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
     ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  ของ  นายอานุภาพ บุญส่งศรีกุล     
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  
 ๔.๒.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์  

  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 

 ด้วย นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  
เลขประจ าต าแหน่ง  ๖๘๙-๒๕๕๒ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตัวอย่างโดยวิธีปกติ แบบที่ ๑    
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟูา) ๒๕๕๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) ๒๕๔๙ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 

    

  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมือ่วันที่  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗   
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Panyavaraporn, J. (2011). Wavelet based video watermarking scheme for 

H.264/AVC. In Proceedings of International Symposium on Intelligent Signal 
Processing and Communications Systems (ISPACS) (pp. 1-5). Chiang Mai, Thailand. 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 เรื่องท่ี  ๒ Panyavaraporn, J. & Cajote, R.D. (2012). Flexible macroblock ordering based on 
region of interest for H.264/AVC wireless video transmission. In Proceedings of 

  19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)  
  (pp. 384 - 387). Vienna, Austria. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   



-๑๙- 
 

 เรื่องท่ี  ๓ Panyavaraporn, J. (2013). Multiple video watermarking algorithm based on wavelet 
transform. In Proceedings of 13th International Symposium on Communications 
and Information Technologies (ISCIT) (pp. 397- 401).  Surat Thani, Thailand. 

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 

 เรื่องที่  ๔ Panyavaraporn, J., Horkaew, P. & Wongtrairat, W. (2013). QR code watermarking  
  algorithm based on wavelet transform. In Proceedings of 13th International  
  Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT)  
  (pp. 791-796). Surat Thani, Thailand. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐   
 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ จันทนา ปัญญาวราภรณ์. (๒๕๕๘). ลายน้ าดิจิตอลในรูปภาพและวีดิทัศน์.  
  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๐(๑), (อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์) 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

    ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑    
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์  
(เอกสารประกอบการสอน วิชา  ๕๐๔๓๑๓  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับงานทางวิศวกรรรม)  แล้วเห็นว่า  
นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์  เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตาม 
ที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ ์ 
 
ประเด็นเสนอ  ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  ของ  นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 



-๒๐- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
     ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  ของ  นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
   ๔.๒.๑๐  พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ  

  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี 
 

 ด้วย นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  
เลขประจ าต าแหน่ง  ๑๗๓-๒๕๔๖  สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตัวอย่างโดยวิธีปกติ แบบที่ ๑   สาขาวิชาเคมี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Chemistry) ๒๕๕๒ University of Bristol, UK 
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
วท.บ. (เคมี) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Yasarawan, N., Thipyapong, K. & Ruangpornvisuti, V. (2011). Structures and 

conformations of acridinium mono- and polymethine cyanine dyes and their UV-Vis 
absorption spectra in protic solvents: A PCM/TD-DFT study. Journal of Molecular 

   Structure, 1006, 635-641.  
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 

 เรื่องที่  ๒ Yasarawan, N., Thipyapong, K. , Sirichai, S. & Ruangpornvisuti, V. (2013).  
  Fundamental insights into conformational stability and orbital interactions  
  of antioxidant (+)-catechin species and complexation of (+)-catechin with zinc(II)  
  and oxovanadium(IV). Journal of Molecular Structure, 1047, (344-357). 



-๒๑- 
 
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐   
 
 เรื่องที่  ๓ Yasarawan, N., Thipyapong, K. , Sirichai, S. & Ruangpornvisuti, V. (2013).  
  Synthesis of chromium(III) complex with 1-hydroxy-2-pyridinone-6-carboxylic acid  
  as insulin-mimetic agent and its spectroscopic and computational studies. 
   Journal of Molecular Structure, 1031, (144-151). 
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๔๐   
 

 เรื่องที่  ๔ Thipyapong, K., Yasarawan, N., Wanno, B., Arano, Y. & Ruangpornvisuti, V. (2005).  
  Conformational investigation of N,N′-propylene bis(benzohydroxamamide),  
  its oxotechnetium(v) and oxorhenium(v) complexes and determination  
  of their reaction energies. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 755, (45-53). 
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๕  
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ. (๒๕๕๗). พอลิเมอร์ที่ตอบสนองต่อพีเอชเพ่ือการประยุกต์ 
  ทางชีวการแพทย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
  ๒๒(๒), ๒๗๒-๒๘๕.  

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

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



-๒๒- 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
สาขาวิชาเคมี 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา  ๓๐๓๒๓๐  เคมีฟิสิกัล)  แล้วเห็นว่า นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ  เป็นผู้มีความช านาญในการสอน 
มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเคมี  ของ  นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
     ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     สาขาวิชาเคมี  ของ  นายณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
   

 ๔.๒.๑๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวเพียงพักตร์ สุขรักษ์   
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 

 
 ด้วย นางสาวเพียงพักตร์ สุขรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  

เลขประจ าต าแหน่ง  ๙๓๖-๒๕๕๔  สังกัดภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑   สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Biological diversity and 
Ecology) 

๒๕๕๔ University of Göttingen, Germany 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์) ๒๕๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วท.บ. (ชีววิทยา) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 

    

  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

http://www.uni-goettingen.de/en/1.html


-๒๓- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Sukkharak, P. (2013). Jubula hutchinsiae subsp. Javanica (Hepaticae, Jubulaceae):  
  A genus and species new for Thailand. Polish Botanical Journal, 58(2), 585-587. 
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 เรื่องที่  ๒ Sukkharak, P. & Asakawa, Y. (2013).  Chemosystematics of the Thai liverwort  
  Cheilolejeunea (Marchantiophyta, Lejeuneaceae). Natural Product Communications, 
  8(5), 565-566. 
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Sukkharak, P. & Chantanaorrapint, S. (2014). Bryophyte studies in Thailand:  
  Past, present, and future. Cryptogamie, Bryologie, 35(1), 5-17. 
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเพียงพักตร์ สุขรักษ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 

http://www.scopus.com/


-๒๔- 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวเพียงพักตร์ สุขรักษ์  (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา  ๓๐๖๓๓๓  อนุกรมวิธานพืช)  แล้วเห็นว่า นางสาวเพียงพักตร์ สุขรักษ์  เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวเพียงพักตร์ สุขรักษ์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  ของ  นางสาวเพียงพักตร์ สุขรักษ์   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
     ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     สาขาวิชาพฤกษศาสตร์  ของ  นางสาวเพียงพักตร์ สุขรักษ์  โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกต 
   ให้ตรวจสอบชื่อคุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้ถูกต้อง 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป   
   
  ๔.๒.๑๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสวามินี  ธีระวุฒิ  

  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
 

 ด้วย นางสาวสวามินี  ธีระวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  
เลขประจ าต าแหน่ง  ๒๘๒-๒๕๔๘  สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  สาขาวิชาวาริชศาสตร์  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าเต็มเวลา เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



-๒๕- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ สวามินี  ธีระวุฒิ, อัครพล  นางแล และราตรี  ค าหอม. (๒๕๕๖). การยืดอายุการเก็บรักษา 
  หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) สดแกะเปลือกด้วยการแช่สารละลายผสมร่วมกับ 
  การแช่เย็น. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๑๙(๑), ๑๑๙-๑๓๐. 

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

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

 เรื่องท่ี  ๒ Teerawut, S., & Pratumchart, B. (2014). Effect of EDTA on physical and sensory 
properties of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) during ice storage. 

  Thammasat International Journal of Science and Technology, 19(1), 72-82. 
      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

    ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๐  
  
 เรื่องท่ี  ๓ Kasuma, B. & Teerawut, S.  (2014). Shelf-life extension of pre-cooked shrimp 

(Litopenaeus vannamei). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
  วิทยาศาสตร์วิจัย  ครั้งที่ 6, 71-77.   

      (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index  (TCI) กลุ่มที่ ๑  
     ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ 

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

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสวามินี  ธีระวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวสวามินี  ธีระวุฒิ  (เอกสารประกอบ 
การสอน วิชา  ๓๐๙๔๕๑  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)  แล้วเห็นว่า นางสาวสวามินี  ธีระวุฒิ  เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสวามินี  ธีระวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์  ของ  นางสาวสวามินี  ธีระวุฒิ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๒๖- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    ๑. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
     ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     สาขาวิชาวาริชศาสตร์  ของ  นางสาวสวามินี  ธีระวุฒิ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป   
   

๔.๓ การขอปิดหลักสูตร 
  ๔.๓.๑  การขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
     ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
   

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรคือ ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบันมีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรแล้วจ านวน ๗ คน และอยู่ระหว่างศึกษาจ านวน ๑๘ คน แต่เนื่องจากขณะนี้ ภาควิชาฯ ได้เสนอหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแจ้งปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยจะปิดสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ส าเร็จ
การศึกษาครบทั้งหมด 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ๑. การขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๒. คณะฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  



-๒๗- 
  

๔.๔  หลักสูตรใหม่และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
  ๔.๔.๑  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว 
 ๑.  มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาพร้อมทั้งมีจริยธรรมและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒.  มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาที่มี
ความซับซ้อนได้ รวมถึงพัฒนางานวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แล้ว 
 ๑.  ดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาในระดับสูง พร้อมทั้งมี
จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 ๒.  ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาที่มี
ความซับซ้อนได้ 
 ๓.  ดุษฎีบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
วิศวกรรมโยธาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก ๑    ๓๖  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 

  - วิทยานิพนธ์    ๓๖  หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก ๒  ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ     ๙  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๙  หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์    ๑๘  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
แบบ ๑.๑     ๔๘  หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต 
 แบบ ๑.๒   ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
  - ดุษฎีนิพนธ์    ๗๒  หน่วยกิต 



-๒๘- 
 แบบ ๒.๑     ๔๘  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ     ๖  หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับร่วม   ไม่นับหน่วยกิต 
  - วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา    ๖  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต 
  - ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖  หน่วยกติ 
 แบบ ๒.๒   ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ   ๑๕  หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับร่วม   ไม่นับหน่วยกิต 
  - วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา  ๑๕  หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๙  หน่วยกิต 
  - ดุษฎีนิพนธ์    ๔๘  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  ๑๐  มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) และระดับปริญญาเอก (มคอ.๐๖) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.๑ ทบทวนจ านวนหน่วยกิตในวงเล็บ ให้เป็นเชิงปฏิบัติมากกว่าการเรียนแบบในห้องเรียน 
  ๑.๒ ทบทวนระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก 
  ๑.๓  หน้า ๑๕ ปรับแก้แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
  ๑.๔ พิจารณาทบทวนการเขียน Curriculum Mapping ด้านที่ ๑ คุณธรรมจริยธรรม 
  ๑.๕ พิจารณาทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาโดยให้ปรับแก้ตามเอกสารเล่มหลักสูตร 
  ๑.๖ ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิตท่ีระบุว่า “ไม่น้อยกว่า” 
 ๒.  เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๒๙- 
  

  ๔.๔.๒  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๑  
     และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๐ คน และการขอเปิดรับนิสิต 
     ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ 
     จ านวนประมาณ ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๐ คน 
และการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จ านวนประมาณ ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวนประมาณ ๑๐ คน และการขอเปิดรับนิสิต
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ แบบ 
๑.๒  แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จ านวนประมาณ ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  ๑๐  มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน
 ประมาณ ๑๐ คน และการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
 วิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒  
 จ านวนประมาณ ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ จ านวน
ประมาณ ๑๐ คน และการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒  แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒  

 จ านวนประมาณ ๕ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ข้อมูลให้
 สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร   
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   



-๓๐- 
 

๔.๕  หลักสูตรปรับปรุง 
  ๔.๕.๑ หลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗  
  

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรคือ เนื่องด้วยหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ใช้จัดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันครบก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร 
ทางคณะกรรมการหลักสูตรฯ จึงเห็นสมควรที่จะด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรที่ชัดเจน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านองค์ความรู้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นผลจากการที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันมีลักษณะ 
ที่เป็นสหวิทยาการมากข้ึน ส่งผลให้ผู้เรียนในหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล จ าเป็นต้องมีความรู้เพิ่มเติม 
ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ งานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
ประเภทต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการหลักสูตรฯ จึงเห็นชอบให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท 
การบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนแทนเนื้อหา 
ในหลักสูตรเดิม  
 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาโทบังคับ   ๑๒  หน่วยกิต 
   -  หมวดวิชาโทเลือก  ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที ่๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่ ๒๐  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
          

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล  

        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการคือ 
  หน้า ๔๑ รายวิชา 675361 หมายเหตุ ให้ปรับเป็น “ย้ายหมวดมาจากวิชาโทเลือก” 
     และหน้า ๔๒  รายวิชา 675461 หมายเหตุ การบริหารความปลอดภัย ให้ปรับแก้จาก “ยกเลิก”  
  เป็น “เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับชื่อรายวิชา ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและย้ายหมวดไปอยู่ในวิชาโทบังคับ” 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๓๑- 
 

๔.๖ การปรับปรุงแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๔.๖.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

 

  คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ ขอแก้ไขชื่อรายวิชาและหน่วยกิต 
รายวิชา เนื่องจากชื่อรายวิชาและหน่วยกิตไม่ถูกต้องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๐๘๖ 
ลงวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา   
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  
๒๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

    สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๖.๒  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

  คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ ขอแก้ไขชื่อรายวิชา เนื่องจากชื่อรายวิชาเดิมไม่
ถูกต้อง เกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๐๘๖ 
ลงวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 



-๓๒- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   
  ๔.๖.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

  คณะอัญมณีเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ ขอแก้ไขหน่วยกิต 
รายวิชา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ ท าให้หน่วยกิตรายวิชาเดิมไม่ถูกต้อง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
       คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๒๔/ ว ๐๐๘๖ 
ลงวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  
๒๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   

 ๔.๖.๔  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา และ Curriculum Mapping จ านวน ๒ รายวชิา เนื่องจากข้อมูลไม่ตรง
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒.  ปรับแก้ Curriculum Mapping จ านวน ๑๑ รายวิชา เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
เพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๓๓- 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
  โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ คือ หน้า ๑ ใน สมอ.๐๘ ข้อ ๔.๑  
  ให้ปรับแก้ ค าว่า “สาขาวิชาภาไทย” เป็น “สาขาวิชาภาษาไทย”   

  ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๖.๕  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคือ  
เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๒ รายวิชา ซึ่งไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร ์และเพ่ือความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี ้
 ๑. ๘๗๕๔๓๒  สหกิจศึกษาส าหรับทางภูมิศาสตร์      ๖(๐-๐-๔๘๐) 
    Cooperative Education for Geography 
    การบูรณาการความรู้ภูมิศาสตร์ การวางแผนปฏิบัติงานเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
การร่วมมือระหว่างคณะกับสถานประกอบการ การฝึกปฏิบัติงานระยะเวลา๔ เดือนการวางกฏข้อบังคับ การนิเทศงาน 
การประเมินผลปฏิบัติงานและประโยชน์ที่ได้รับ การจัดท าและน าเสนอรายงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
กลุ่มนิสิต 
    Integrated geographical knowledge, action planontechnique and 
training, collaborative work between the faculty and selected enterprises, a four-month period of  
time of the mutual practice, regulation, supervision, evaluate and summarize benefit, reports, 
presentations and experiences sharing among students  
 ๒. ๘๗๖๔๓๒  สหกิจศึกษาส าหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์    ๖(๐-๐-๔๘๐) 
    Cooperative Education for Geoinformatics  
    การบูรณาการความรู้ภูมิสารสนเทศศาสตร์การวางแผนปฏิบัติงานเชิงวิชาการและ 
วิชาชีพ การร่วมมือระหว่างคณะกับสถานประกอบการ การฝึกปฏิบัติงานระยะเวลา๔ เดือน การวางกฎข้อบังคับ   
การนิเทศงาน การประเมินผลปฏิบัติงานและประโยชน์ที่ได้รับ การจัดท าและน าเสนอรายงาน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มนิสิต 



-๓๔- 
    Integrated geoinformatics knowledge, action planontechnique and 
training, collaborative work between the  faculty and selected enterprises, a four-month period of  
time of the mutual practice, regulation, supervision, evaluate and summarize benefit, reports, 
presentations and experiences sharing among students  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
    ของสภาวิชาการ ดังนี้ 

  ๑.๑ ค าอธิบายรายวิชาให้ปรับรูปแบบการเขียน  ดังนี้ 
   ๑)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค มิใช่วิธีการจัด 
    ประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล มิใช่ตัวอย่าง มิใช่กระบวนการสอน 
    (จึงไม่ต้องมีค าว่า เช่น อาทิ เป็นต้น ได้แก่ ฯ)  
   ๒)  เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ  
    และไม่ต้องมีค าว่า “ศึกษา…..” และ “ประยุกต์ใช้...”  
   ๓)  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน  
   ๔)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน  

  ๕)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase) 
  ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๖.๖  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ชวีภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตผุลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  ล าดับที่ ๑ จาก  นางสาวอัมพร  ทองกู้เกียรติกูล  เป็น  นางชูตา  บุญภักดี เนื่องจาก   
นางสาวอัมพร  ทองกู้เกียรติกูล  ย้ายไปประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
 ๒.  ล าดับที่ ๒ จาก  นายสมชาติ  แม่นปืน  เป็น  นางจันทรา  อินทนนท์   
เนื่องจาก  นายสมชาติ  แม่นปืน  ย้ายไปเป็นกรรมการประจ าหลักสูตรอื่น 
 ๓.  ล าดับที่ ๓ จาก  นางนงนุช  ตั้งเกริกโอฬาร  เป็น  นางสาวดวงตา  จุลศิริกุล  
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาชีววิทยา 



-๓๕- 
 ๔.  ล าดับที่ ๕ จาก  นายอนุเทพ  ภาสุระ  เป็น  นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์  
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาชีววิทยา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๕๗๓ ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑติศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่   
๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   

 ๔.๖.๗  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  ล าดับที่ ๑ จาก  นางสาวอัมพร  ทองกู้เกียรติกูล  เป็น  นางชูตา  บุญภักดี เนื่องจาก   
นางสาวอัมพร  ทองกู้เกียรติกูล  ย้ายไปประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
 ๒.  ล าดับที่ ๒ จาก  นายสมชาติ  แม่นปืน  เป็น  นางจันทรา  อินทนนท์   
เนื่องจาก นายสมชาติ  แม่นปืน  ย้ายไปเป็นกรรมการประจ าหลักสูตรอื่น 
 ๓.  ล าดับที่ ๓ จาก  นางนงนุช  ตั้งเกริกโอฬาร  เป็น  นางสาวดวงตา  จุลศิริกุล  
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาชีววิทยา 
 ๔.  ล าดับที่ ๕ จาก  นายอนุเทพ  ภาสุระ  เป็น  นางสาวเพียงพักตร์  สุขรักษ์ 
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารหลักสูตรมาอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาชีววิทยา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๕๗๓ ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่   
๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 



-๓๖- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   

 ๔.๖.๘  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวชิาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  ล าดับที่ ๔ จาก นางชูตา  บุญภักดี  เป็น  นายภาคภูมิ  พระประเสริฐ เนื่องจาก นางชูตา บุญภักดี 
ย้ายไปประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 ๒.  ล าดับที่ ๕ จาก นางจันทรา  อินทนนท์  เป็น  นายสุทิน  กิ่งทอง เนื่องจาก  
นางจันทรา  อินทนนท์ ย้ายไปประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๕๗๓ ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   

 ๔.๖.๙  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ ท่าน คือ นายอัฌชา  ก.บัวเกษร เสียชีวิต  
ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๓๗- 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่ออังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  ๑๐  มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   

 ๔.๖.๑๐  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ ท่าน คือ นายอัฌชา  ก.บัวเกษร เสียชีวิต  
ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่ออังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่   
๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๓๘- 
   

 ๔.๖.๑๑  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ ๒  
จาก  นายธนิตย์  อินทรรัตน์  เป็น  นางสาวภัทราพร  สร้อยทอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมือ่วันอังคารที่  
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยขอให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  คือ ให้พิจารณาทบทวนชื่อวุฒิการศึกษาของนางสาวภัทราพร สร้อยทอง ให้ถูกต้อง 
  ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
   

 ๔.๖.๑๒  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

 

 คณะวิทยาศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ ๔ จาก นายสุทิน กิ่งทอง  
เป็น นางสาวอัมพร ทองกู้เกียรติกูล เนื่องจาก นายสุทิน กิ่งทอง ย้ายไปประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา 
 ๒.  เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในล าดับที่ ๖ คือ นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ เพ่ือเพ่ิมให้มี 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความช านาญเฉพาะด้านครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 



-๓๙- 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๖๐๒.๕/ ว ๑๕๗๓ ลงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
 
  ฝุายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๒๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น. 
 
 
 
 
                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)      
         ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
       ผู้จดและผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


