
  รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  

วันอังคารที ่ ๒๖ สิงหาคม  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.ศุภชัย   ยาวะประภาษ    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. กาญจน์พิมล ฤทธิเดช  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย   ธนาพงศธร  กรรมการ   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ๕. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  กรรมการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร  กรรมการ 

  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ  
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ   มีรัตน์  กรรมการ 
  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย   กรรมการ 
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๑๑. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย  แก้วกิติชัย  กรรมการ 
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
  ๑๒. ดร.บุญรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  กรรมการ 
   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
  ๑๔. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม  กรรมการ  
   คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
  ๑๕. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ๑๖. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา   กรรมการ 

  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
   



-๒- 
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  
๑๘.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๙.  นางเสริมศรี สามารถกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 

ผู้ลาประชุม 
๑.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย    
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล    

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง   
      ผู้แทนอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนยี์   ธระเสนา   
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

   

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕   น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  

เมื่อวันอังคารที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

๑.๒ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ สภม.015/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน  
พ.ศ. 2557 ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5(3) ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง  
ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เป็นกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 



-๓- 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   

๑.๓ รายงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 
  
 ฝ่ายเลขานุการขอรายงานสรุปผลการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ๓/๒๕๕๗  
  เมื่อวันอังคารที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที่  

๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ การปรับแก้ชื่อวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)   
 เป็น “International Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X” 

 
  ตามท่ีที่ประชุมสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันอังคารที ่ ๒๒  เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗  มีมติ “ให้ความเห็นชอบวารสาร Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X 
เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบเพ่ือรับรองวารสาร Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X เป็นวารสาร 
ที่มีกระบวนการกลั่นกรอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ต่อไป”  นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการ ขอแก้ไขชื่อวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)   
จากเดิม “Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X”  เป็น “International Journal on Humanistic 
Ideology ISSN 1844-458X”  เนื่องจากเกิดจากความผิดพลาดทางการพิมพ์ 
 



-๔- 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขชื่อวารสารจาก “Journal on Humanistic Ideology  
  ISSN 1844-458X”  เป็น “International Journal on Humanistic Ideology  
  ISSN 1844-458X”   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบการแก้ไขชื่อวารสารจาก  
  “Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X”  เป็น “International Journal  
  on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X”  ต่อไป 
 ๓. แจงให ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสาร International Journal on Humanistic Ideology 
  ISSN 1844-458X เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review)  
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขชื่อวารสารจาก “Journal on Humanistic Ideology  
  ISSN 1844-458X”  เป็น “International Journal on Humanistic Ideology  
  ISSN 1844-458X”   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบการแก้ไขชื่อวารสารจาก  
  “Journal on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X”  เป็น “International Journal  
  on Humanistic Ideology ISSN 1844-458X”  ต่อไป 
 ๓. แจงให ก.พ.อ. ทราบ เพ่ือรับรองวารสาร International Journal on Humanistic Ideology 
  ISSN 1844-458X เป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review)  
  
วาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๔.๑.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  
  จ านวน 1,858  คน 
 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖) ก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตรบัณฑิตต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่าน 
การพิจารณาจากสภาวิชาการทั้งจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ฝ่ายวิชาการจึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้รวบรวม 
จากคณะต่างๆ ซึ่งคณะฯ และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน 1,858 คน  ดังนี้ 



-๕- 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปริญญาตรี 67 37 104 
  ปริญญาโท 0 17 17 
ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ ๑) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ปริญญาตรี 824 548 1372 
ปริญญาโท 46 300 346 
ปริญญาเอก 16 3 19 

  รวมทั้งสิ้น 953 905 1,858 
                                                              

ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  1,858  คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑.  ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  1,858  คน 
 ๒.  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง   
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

   ด้วย นายไพฑูรย์ โพธิสว่าง  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๓๔๒  สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มีความประสงค์เสนอ 
ผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชารัฐศาสตร์  
           เมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
        ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๓ ปี  
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ร.ด. (รัฐศาสตร์) ๒๕๓๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๒๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (วนศาสตร์) ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



-๖- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (๒๕๕๗). ผู้น าภาคตะวันออก : ศึกษาเฉพาะกรณีปัจจัยที่มีผลต่อ 
  การปฏิบัติงาน. ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ 
  (หน้า ๘๙-๑๐๑). เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 เรื่องท่ี  ๒ ไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (๒๕๕๓). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของประธานกลุ่มออมเพ่ือการผลิต

ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาตนเอง (ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออก). ใน การสัมมนา
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (หน้า ๒๐๙-๒๑๙). ชลบุรี : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยบูรพา.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 เรื่องท่ี  ๓ ไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (๒๕๕๓). แนวทางการส่งเสริมบทบาทผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม 
  ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง. ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ 
  รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ (หน้า ๑๗๐๗-๑๗๑๘). มหาสารคาม :  
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 หนังสือ  จ านวน ๑ ชิ้น  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ไพฑูรย์ โพธิสว่าง. (๒๕๕๖). การท าวิจัยทางสังคมศาสตร์ : หลักการ วิธีปฏิบัติ สถิติ 
  และคอมพิวเตอร์. ชลบุรี : Come In. 
  ISBN: 978-616-335-7120 
  ผลงานได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน  (เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   
   (ได้รับความเห็นและการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ 
  ผลงานทางวิชาการ ตามค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๙๖/ ๒๕๕๗  
  ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง   
(เอกสารค าสอนและประเมินการสอน วิชา ๖๗๒๕๗๑ ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางรัฐศาสตร์) แล้วเห็นว่า  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง  เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 



-๗- 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
   ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชารัฐศาสตร์  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
   ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์  ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ โพธิสว่าง  โดยขอให้ปรับแก้  
  เอกสาร มบว. ๐๑-๕๖ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๔ ภาระงานสอนทั้งหมดให้ปรับเป็น ๓ ปีย้อนหลัง และให้คิดเป็น 
   จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย)  ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๑.๒ หนังสือ ให้เพิ่มเติมข้อมูล ISBN 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       

 ๔.๒.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล   
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 ด้วย นางสาวจันทร์ฑา นาควชิรตระกูล  ข้าราชการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

เลขประจ าต าแหน่ง ๐๖๒๙  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์ 
เสนอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
           เมื่อวันที่  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
        ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ๘ ปี ๒ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ๒๕๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 

    

  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล. (๒๕๕๕). การศึกษาการยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องจักร 
  โดยพิจารณาค่าความเชื่อถือได้. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
  ๔, ๖๗-๗๒.    



-๘- 
      (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  ๑๐๐   
 

 เรื่องท่ี  ๒ จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล และประภาส ศุภศิริสัตยากุล. (๒๕๕๓). การประยุกต์ใช้ 
  โครงข่ายประสาทเทียมในการท านายสภาพของแบริ่งตามกลยุทธ์การบ ารุงรักษาตามสภาพ.  
  ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี ๒๕๕๓, อุบลราชธานี : 
  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
  

 หนังสือ  จ านวน ๑ ชิ้น  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล. (๒๕๕๕). เทคโนโลยีการจัดการบ ารุงรักษาอุตสาหกรรม. 
  กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, ๓๐๑ หน้า 
  ผลงานได้เผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน  (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕)   
   (ได้รับความเห็นและการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  ตามค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ๑๑๗/ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  แล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
  พ.ศ. ๒๕๕๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้ว เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล 
(เอกสารค าสอนและประเมินการสอน วิชา ๕๐๑๔๔๓  วิศวกรรมความปลอดภัย) แล้วเห็นว่า  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
และผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๙- 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล   
  โดยขอให้ปรับแก้ เอกสาร มบว. ๐๑-๕๖ ดังนี ้
  ๑.๑  ข้อ ๔ ภาระงานสอนทั้งหมดให้จัดกลุ่มวิชาที่ซ้ ากัน 
  ๑.๒ หน้า ๘ ข้อ ๔.๑.๒  ให้ตัดเอกสารประกอบการสอนออก 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
    

 ๔.๒.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายนรรัตน์ วัฒนมงคล  เพื่อขอก าหนด 
  ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 
 ด้วย นายนรรัตน์ วัฒนมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  

๑๐๐๗-๒๕๕๕  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๒ ปี ๑ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ๒๕๕๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Wattanamongkhol, N. (2013). Performance comparison of collision resolution 

algorithms with amount of feedback information. In Proceedings of the  
  8th International Symposium on Wireless and Pervasive Computing 2013 
  (pp. 1-4). Taiwan: Taipei.  
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text databases)  

ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่างๆ))  IEEE.org (http://ieeexplore.ieee.org) 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๒  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐          
 



-๑๐- 
 เรื่องท่ี  ๒ Wattanamongkhol, N. (2012). Delay analysis of tree algorithms with different 

additional of feedback information. In Proceedings of the 3th International  
  Conference on ICT Convergence 2012 (pp. 458 - 461). Korea: Jeju Island.  
     (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text databases)  

ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่างๆ))  IEEE.org (http://ieeexplore.ieee.org) 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
    ได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๒  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐          
 

 บทความทางวิชาการ  จ านวน ๑ เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ นรรัตน์  วัฒนมงคล. (๒๕๕๖). เทคโนโลยีการสื่อสารยุคที่ ๔. วารสารวิศวกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๘(๑), ๔๑-๕๓. 

      (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  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายนรรัตน์ วัฒนมงคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายนรรัตน์ วัฒนมงคล  (เอกสารประกอบการสอน 
วิชา ๕๐๔๔๕๙ หลักการสื่อสารแบบบรอดแบนด์ และประเมินการสอน วิชา ๕๐๔๔๕๘ การสื่อสารแบบดิจิตอล)   
แล้วเห็นว่า นายนรรัตน์ วัฒนมงคล เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายนรรัตน์ วัฒนมงคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของ  นายนรรัตน์ วัฒนมงคล 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       



-๑๑- 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของ  นายนรรัตน์ วัฒนมงคล  โดยขอให้ปรับแก้ เอกสาร  
  มบว. ๐๑-๕๖ ข้อ ๔ ภาระงานสอนทั้งหมดให้คิดเป็นจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย)   
  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
  ของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
 ๔.๒.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาววชิรา ดาวสุด   
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 

  ด้วย นางสาววชิรา ดาวสุด  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๖-๒๕๕๔   
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๖ ปี ๑๑ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) ๒๕๕๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Kittisupakorn, P., Charoenniyom, T. & Daosud, W. (2014). Hybrid Neural Network  
  Controller Design For a Batch Reactor to Produce Methyl Methacrylate. 
  Engineering Journal, 18(1), 145-162. 

      (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          
 

 เรื่องท่ี  ๒ Nueaklong, E., Kittisupakorn, P. & Daosud, W. (2011). Dynamic and Control  
  of Heat Exchanger System in Hard Chrome Electroplating Using Neural Network. 

The 7th International Conference on Computing and Information Technology  
  (pp. 161-166). Bangkok: King Mongkut's University of Technology North. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐          
 



-๑๒- 
 บทความทางวิชาการ  จ านวน ๑ เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ วชิรา  ดาวสุด. (๒๕๕๗). ข่ายงานนิวรัลส าหรับกระบวนการทางเคมี. วารสารวิจัย มข, 
  ๑๙(๑), ๑๖๑-๑๗๙.  

      (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 นางสาววชิรา ดาวสุด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาววชิรา ดาวสุด  (เอกสารประกอบการสอน 
และประเมินการสอน วิชา ๕๐๒๔๖๑ พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม) แล้วเห็นว่า นางสาววชิรา ดาวสุด 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาววชิรา ดาวสุด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ของ  นางสาววชิรา ดาวสุด 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ของ  นางสาววชิรา ดาวสุด  โดยขอให้ปรับแก้ เอกสาร  
  มบว. ๐๑-๕๖ ข้อ ๔ ภาระงานสอนทั้งหมดให้คิดเป็นจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย)   
  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
  ของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



-๑๓- 
 

 ๔.๒.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวนิรมล ธรรมวิริยสติ   
  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 

  ด้วย นางสาวนิรมล ธรรมวิริยสติ  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง 
๙๐๕๘๔  สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  คณะสหเวชศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๓ ปี ๘ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และ 

พันธุวิศวกรรมศาสตร์) 
๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 

 
วศ.บ.(เทคนิคการแพทย์) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 

    

  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Thamwiriyasati N., Sakdee S., Chuankhayan P., Katzenmeier G., Chen CJ.,  
  & Angsuthanasombat C. (2010). Crystallization and preliminary X-ray 

crystallographic analysis of a full-length active form of the Cry4Ba toxin 
  from Bacillus thuringiensis. Acta Crystallographica Section F, 66(6), 721-724. 
       (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases)) Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez) 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๓๕          
 

 เรื่องท่ี  ๒ Kurehong C., Powthongchin B., Thamwiriyasati N. & Angsuthanasombat C. 
  (2011). Functional significance of the highly conserved Glu570 in the putative  
  pore-forming helix 3 of the Bordetella pertussis haemolysin toxin. 
  Toxicon, 57(6), 897-903. 
       (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))  Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez) 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐ 



-๑๔- 
 
 เรื่องท่ี  ๓ Pojanapotha P., Thamwiriyasati N., Powthongchin B., Katzenmeier G. 
  & Angsuthanasombat C. (2011). Bordetella pertussis CyaA-RTX subdomain requires 
  calcium ions for structural stability against proteolytic degradation. 
  Protein Expression and Purification, 75(2), 127-132. 
       (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases)  Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez) 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๒๐          
        
 เรื่องท่ี  ๔ Thamwiriyasati, N. & Yentongchai, M. (2013). Generation of the  
  Bordetella pertussis CyaA toxin fragment containing the hydrophobic region with 

an acylation site for structure-folding studies. In Proceedings of Burapha University 
International Conference July 4th – 5th 2013 (pp. 706-712). 

  Chon Buri: Burapha University. 
   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๕      
   
 บทความทางวิชาการ  จ านวน ๑ เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ นิรมล ธรรมวิริยสติ. (๒๕๕๗). การปรากฏขึ้นอีกครั้งของโรคไอกรน: ปัญหาและ 
  แนวทางการควบคุม. ธรรมศาสตร์เวชสาร, ๑๔(๒), ๒๓๗-๒๔๖.  

      (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  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวนิรมล ธรรมวิริยสติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวนิรมล ธรรมวิริยสติ   
(เอกสารประกอบการสอน วิชา ๖๘๐๒๙๓ ชวีเคมีส าหรับสหเวชศาสตร์ และประเมินการสอน วิชา ๖๘๒๓๒๒  
วิทยาแบคทีเรียคลินิก) แล้วเห็นว่า นางสาวนิรมล ธรรมวิรยิสติ เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพ 
อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวนิรมล ธรรมวิริยสติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 



-๑๕- 
ประเด็นเสนอ  ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ของ  นางสาวนิรมล ธรรมวิริยสติ 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ของ  นางสาวนิรมล ธรรมวิริยสติ โดยขอให้ปรับแก้ 
  เอกสาร มบว. ๐๑-๕๖ ข้อ ๔ ภาระงานสอนทั้งหมดให้คิดเป็นจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย)   
  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
  ของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และคณะกรรมการมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑.๑  ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการยืนยันว่า งานวิจัยเรื่องที่ ๑  มิได้เป็นส่วนหนึ่ง 
   ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดใด  
  ๑.๒ ให้พิจารณาทบทวนการเสนอผลงานทางวิชาการ (งานวิจัยเรื่องที่ ๑ – ๓)   
   เนื่องจากเป็นเจ้าของผลงานน้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะการมีส่วนร่วม 
   ในผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  
   พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ ๒.๒ กล่าววา่ “ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอแต่งตั้ง มีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
   ผู้ขอแต่งตั้งจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก 
   ในเรื่องนั้น” 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  

 ๔.๒.๖  พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายธนวัฒน์ พิมลจินดา   
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 
 ด้วย นายธนวัฒน์ พิมลจินดา  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๐๒๖   

สังกัดส านักงานจัดการศึกษา  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ  เพ่ือขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๒ ปี ๑๐ เดือน 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด.(รัฐศาสตร์) ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 
ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ) ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 

 
 กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมือ่วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



-๑๖- 
 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ ธนวัฒน์ พิมลจินดา. (๒๕๕๗). บทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการร่วมกันเพ่ือการพัฒนา 
  อย่างยั่งยืนในเขตพ้ืนที่ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, 
  ๙(๒).  (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)  

      (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  ๑๐๐ 
    
 บทความทางวิชาการ  จ านวน ๒ เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องท่ี  ๑ Pimoljinda, T. (2013). Ethno-Cultural Diversity: A Challenging Parameter  
  for ASEAN Regional Integration. In Proceedings of the 2013 International  
  Conference on Public Management, Public Administration in The Time  
  of Regional Change, 30-31 May (pp. 61-65). Chon Buri, Thailand. 
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 เรื่องท่ี  ๒ Pimoljinda, T., Siriprasertchok, R. & Hongwiset, S. (2012). Administrative  
  Turbulence: Origins of the Origin. In Proceedings of the 2012 International  
  Conference on Public Management, Crisis Management in The Time  
  of Changing World, 17-19 August (pp. 38-42). Kunming, People’s Republic  
  of China.  
    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายธนวัฒน์ พิมลจินดา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นายธนวัฒน์ พิมลจินดา  (เอกสารประกอบการสอน 
และประเมินการสอน วิชา ๓๕๓๕๑๑ นโยบายสาธารณะ) แล้วเห็นว่า นายธนวัฒน์ พิมลจินดา เป็นผู้มีความช านาญ 
ในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายธนวัฒน์ พิมลจินดา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ  นายธนวัฒน์ พิมลจินดา 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



-๑๗- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ  นายธนวัฒน์ พิมลจินดา  โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ  
  ประสานงานกับผู้ขอก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับสาขาวิชา โดยมีข้อสังเกตว่าควรขอก าหนดต าแหน่ง 
  สาขาวิชารัฐศาสตร์  เนื่องจาก ประวัติการศึกษา และผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับทาง 
  สาขาวิชารัฐศาสตร์  และให้ปรับแก้ เอกสาร มบว. ๐๑-๕๖ ข้อ ๔ ภาระงานสอนทั้งหมด 
  ให้คิดเป็นจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย)  ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

 ๔.๒.๗  พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย   
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเคมี  

 
  ด้วย นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง  
๖๙๐-๒๕๕๒  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์เสนอผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเคมี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า  เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว  ๔ ปี ๗ เดือน 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (ชีวเคมี) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย 

    
  กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 เสนอผลงานทางวิชาการ  
 งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่   
 เรื่องที่  ๑ Laoong-u-thai, Y., Zhao, B., Phongdara, A., & Yang, J. (2011). Molecular 

characterizations of a novel putative DNA-binding protein LvDBP23 in  
  marine shrimp L. vannamei tissues and molting stages. PLoS ONE, 6(5), e19959. 
       (วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

(Indexing and Abstracts databases))   
Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez) 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๘/ ๒๕๕๖ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา  ข้อ ๑  

   เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐          
 



-๑๘- 
 เรื่องท่ี  ๒ Laoong-u-thai, Y., Nakpradit, A. & Deenumchut, A. (2012). Molecular cloning  
  and bioinformatics Analysis of shrimp lvprofilin Implicated in muscle formation  
  and muscle specific gene regulation. ASEAN Engineering Journal, 1, 28-37  

      (วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลตามวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
    ในฐานข้อมูลประเภทบรรณานุกรมและสาระสังเขป (Indexing and Abstracts databases)  
    และวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Texting databases)  
    ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่างๆ แต่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ)  
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๙๖/ ๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ 
    เพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับ 
    ในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑)  ข้อ ๑  

    เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๗๐          
 
 เรื่องท่ี  ๓ Laoong-u-thai, Y. & Mongkholrattanasit, R. (2014). The evaluation of 
  Eucalyptus leaf extract of dyeing and its antibacterial properties of silk  
  and wool fabrics. KMITL Science and Technology Journal, 13(2), 76-81. 

      (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   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วเห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒   
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเคมี 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ  นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย   
(เอกสารประกอบการสอนและประเมินการสอน วิชา ๕๐๒๒๐๒  เคมีอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ) แล้วเห็นว่า  
นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย  เป็นผู้มีความช านาญในการสอนมีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ 
สภาสถาบันก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ   ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเคมี  ของ  นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย 
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
       



-๑๙- 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเคมี  ของ  นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย โดยขอให้ปรับแก้  
  เอกสาร มบว. ๐๑-๕๖ ข้อ ๔ ภาระงานสอนทั้งหมด  ให้คิดเป็นจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย)   
  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
  ของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 ๒. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
    

๔.๓ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง 
 ๔.๓.๑ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
  จ านวน ๒ หน่วยสอน 
 

 ตามท่ีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๕)/ ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงผลการประเมินการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งศูนย์การศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และศูนย์การศึกษาอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ “ไม่ผ่าน”  
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ส่งหนังสือขอทักท้วงผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๐/ ๑๒๔๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ศธ ๖๖๐๐/ ๑๒๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาวินิจฉัยผลการทักท้วงแล้วมีมติ โดยถือเป็นที่สิ้นสุด 
ยืนยันผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” และให้สถาบันอุดมศึกษายุติการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป หากยังเปิดรับ
นักศึกษาใหม่อยู่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไม่รับทราบการเปิดสอนหลักสูตรนั้นทั้งในและนอกสถานที่ตั้งนับตั้งแต่
วันที่แจ้งไม่รับทราบและประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจ้งส านักงาน ก.พ. ต่อไป 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จึงขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
จ านวน ๒ หน่วยสอน ดังนี ้
  ๑.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
       หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  
โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒๑ คน ดังนี้ 
   ๑.๑  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๒๓ จ านวน ๖๒ คน  
(อยู่ในกระบวนการแก้ไขเล่มหลังสอบปากเปล่า จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
   ๑.๒  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๒๔ จ านวน ๒๓ คน  
(อยู่ในกระบวนการแก้ไขเล่มหลังสอบปากเปล่า จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
   ๑.๓  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๒๖ จ านวน ๓๖ คน  
(จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
  ๒.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔  
       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  
โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๖ คน ดังนี้ 



-๒๐- 
   ๒.๑  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓๒ จ านวน ๑ คน  
(จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
   ๒.๒  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๔ จ านวน ๒ คน (ก าลังท างานนิพนธ์) 
   ๒.๓  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓๕ จ านวน ๑๐ คน  
(อยู่ในกระบวนการแก้ไขเล่มหลังสอบปากเปล่า จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
   ๒.๔  กลุ่มผู้เรียนผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ ๕ จ านวน ๓ คน  
(อยู่ในกระบวนการแก้ไขเล่มหลังสอบปากเปล่า จะจบการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตย์ที่  
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
จ านวน ๒ หน่วยสอนแล้ว 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  เมื่อวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม 
 พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
 จ านวน ๒ หน่วยสอน ดังนี้ 
 ๑.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
      หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
      จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒๑ คน 
 ๒.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔  
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
      ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
      จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๖ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
  จ านวน ๒ หน่วยสอน ดังนี้ 
  ๑.๑  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
       ปีการศึกษา ๒๕๕๗   โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๒๑ คน 
  ๑.๒  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔  
       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
        ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๖ คน 
 ๒. ให้วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 



-๒๑- 
 ๔.๓.๒ การขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
  จ านวน ๒ หน่วยสอน 
 

 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเสนอการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
จ านวน ๒ หน่วยสอน ดังนี ้
 ๑.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาศรีนครนิทร์ อาคาร ๒๑ ทาวเวอร์ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ไม่มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
จ านวน ๑๔ คน  
 ๒.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาธนบุรี โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ ไม่มีการจัดการเรียนการสอนแล้ว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๓ คน 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
ได้ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ จ านวน ๒ หน่วยสอนแล้ว 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการขอมติตามหนังสือเวียนที่ ๖๖๐๒.๕ / ว๒๔๙๕  
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 จ านวน ๒ หน่วยสอน ดังนี้ 
 ๑.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาศรีนครนิทร์ อาคาร ๒๑ ทาวเวอร์ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
  จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๔ คน 
 ๒.  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาธนบุรี โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยฯ ยังคงจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้ว 
  จะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๓ คน 
  

มติ ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการขอปิดหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
  จ านวน ๒ หน่วยสอน ดังนี้ 
  ๑.๑  หน่วยสอนศูนย์การศึกษาศรีนครินทร์ อาคาร ๒๑ ทาวเวอร์ 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป   
    ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
    จ านวน ๑๔ คน 
  ๑.๒ หน่วยสอนศูนย์การศึกษาธนบุรี โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป   
    ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
    จ านวน ๑๓ คน 
 ๒. ให้วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่แล้วจะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



-๒๒- 
๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 ๔.๔.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นการเพ่ิมเติมรายวิชา
ในกลุ่มวิชาเอกเลือก โดยวิชาเลือกที่ขอเปิดเพ่ิมเติมนี้เป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมมีผลให้สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วน าไปสู่การเกิดโรคระบาด รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกต่ออนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีพันธกรณีในเรื่องการจัดท าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ อนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ยังไม่มีรายวิชาใดท่ีบรรจุเนื้อหาสาระดังกล่าว ดังนั้นการเพ่ิมวิชาเหล่านี้ลงในหลักสูตร 
จะท าให้นิสิตมีความรู้ที่หลากหลาย และหลักสูตรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
  ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก จ านวน ๘ รายวิชา ดังนี้ 
 ๑. ๓๐๖๔๔๐ เมแทบอลิซึมทุติยภูมิของพืช    ๓ (๓-๐-๖) 
    Plant Secondary Metabolism 
  บุรพวิชา ๓๐๖๓๓๐ pre-requisite ๓๐๖๓๓๐ 
  เมแทบอลิซึมทุติยภูมิของพืชและความส าคัญต่อพืช วิถีการสังเคราะห์สารทุติยภูมิของพืชและการ
ควบคุม เทคนิควิธีการเก่ียวกับสารทุติยภูมิของพืช การน าสารทุติยภูมิของพืชไปใช้ประโยชน์ 
  Plant secondary metabolism and its importance on plants; pathways in plant 
secondary metabolite biosynthesis and their control; techniques in plant secondary metabolism; 
utilization of plant secondary products 
 ๒. ๓๐๖๔๔๑   หลักสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว    ๓ (๓-๐-๖) 
    Principles of Postharvest Physiology 
  บุรพวิชา ๓๐๖๓๓๐ pre-requisite ๓๐๖๓๓๐ 
  การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผัก ผลไม้ และดอกไม้ หลังการเก็บเกี่ยว  
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลผลิต  
  Alterations of postharvest physiology of vegetables, fruits and flowers; postharvest 
physiology effect factors of crop; quality retaining and storage-life increasing of crops quality 
 ๓. ๓๐๖๔๗๑   นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม              ๓ (๓-๐-๖) 
    Behavioral Ecology  
  บุรพวิชา ๓๐๖๒๑๐ pre-requisite ๓๐๖๒๑๐ 
  พฤติกรรมสัตว์ในแง่ของนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ การปรับตัวทางพฤติกรรมของสัตว์ในสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทางกายภาพ  
  Animal behavior from an ecological and evolutionary perspectives; behavioral 
adaptations of organisms to their environmental conditions including both biotic and abiotic factors 
 ๔. ๓๐๖๔๑๘   พฤติกรรมสัตว์เชิงประยุกต์    ๓ (๓-๐-๖) 
    Applied Animal Behavior    
  บุรพวิชา ๓๐๖๒๑๐ pre-requisite ๓๐๖๒๑๐ 



-๒๓- 
  พฤติกรรมสัตว์ต่อการจัดการและการใช้ประโยชน์ในสัตว์เลี้ยง สัตว์ในฟาร์ม สัตว์ป่า รวมถึงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 
  Animal behavior on the management and utilization of the domesticated animals, 
farm animals and wildlife including environmental management and conservation  
 ๕. ๓๐๖๔๑๙   การวัดความหลากหลายทางชีวภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
    Measuring Biological Diversity 
  บุรพวิชา ๓๐๖๒๑๐ pre-requisite ๓๐๖๒๑๐ 
  นิเวศวิทยาต่อการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการจัดการการอนุรักษ์และนโยบาย 
ตัวชี้วัดความหลากชนิด ดัชนีชี้วัดความหลากชนิด รูปแบบของความหลากหลายทางชนิด โมเดลเกี่ยวกับความชุกชุม 
ของชนิด  การประเมินความหลากชนิด รูปแบบของระดับความหาง่ายและหายากของชนิด 
  Ecology on the biodiversity assessment including conservation management and 
policy: measures of species richness: species richness indices: pattern of species richness: species 
abundance models: species richness estimation: pattern of commonness and rarity of species  
 ๖. ๓๐๖๔๒๐   นิเวศวิทยาของนกและการอนุรักษ์    ๓ (๒-๓-๔) 
    Bird Ecology and Conservation 
  บุรพวิชา ๓๐๖๒๑๐ และ ๓๐๖๒๕๐ pre-requisite ๓๐๖๒๑๐ and ๓๐๖๒๕๐ 
  นิเวศวิทยาและการจัดหมวดหมู่ของนกในประเทศไทย การประยุกต์ความรู้ทางนิเวศวิทยาต่อ 
การอนุรักษ์ วิธีในการศึกษานิเวศวิทยา และการอนุรักษ์นก 
  Ecology and classification of birds in Thailand including application of knowledge in 
ecology on bird conservation; methods in bird ecology and conservation  
 ๗. ๓๐๖๔๕๕   อนุกรมวิธานปลา     ๓ (๒-๓-๔) 
    Fish Taxonomy 
  บุรพวิชา ๓๐๖๒๕๐ pre-requisite ๓๐๖๒๕๐ 
  กายวิภาค ลักษณะสัณฐานวิทยา และการจัดหมวดหมู่ของปลาที่อยู่ในมหาสมุทรและแหล่งน้ าใน
แผ่นดิน การศึกษาอนุกรมวิธานของปลา 
  Anatomy, morphology and classification of fish in oceans and inland waters;  
fish taxonomic studies  
 ๘. ๓๐๖๓๘๐   ชีววิทยาพาหะน าโรค     ๓ (๓-๐-๖) 
    Vector Biology 
  บุรพวิชา ๓๐๖๑๐๐ pre-requisite ๓๐๖๑๐๐       
  ชีววิทยาของ แมลง เห็บ และหอยฝาเดียว ซึ่งเป็นพาหะน าโรคในคน ความส าคัญในการควบคุม 
การแพร่กระจายของสัตว์เหล่านี้ 
  Biology of insects, ticks and snails which are carriers of vector-borne diseases in 
human; emphasizing on control of distribution of these organisms 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๒๔- 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยขอให้ปรับแก้รูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษตามหลักการเขียนค าอธิบายรายวิชา จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี ้ 
  รายวิชา  ๓๐๖๔๔๑   หลักสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว   ๓ (๓-๐-๖) 
     Principles of Postharvest Physiology 
     Alterations of post-harvest physiology of vegetables,  
  fruits and flowers; postharvest physiology effect factors of crop; quality retaining  
  and storage-life increasing of crops quality 
  รายวิชา  ๓๐๖๔๑๙   การวัดความหลากหลายทางชีวภาพ  ๓ (๓-๐-๖) 
     Measuring Biological Diversity 
     Ecology on the biodiversity assessment including conservation  
   management and policy; measures of species richness; species richness indices;  
   pattern of species richness; species abundance models; species richness  
   estimation; pattern of commonness and rarity of species  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน  
โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒ ท่าน ดังนี้ 
 ล าดับที่ ๔ จาก นางสาวศิริพร รังกูล เป็น นายพิเนต พูนสาระคุณ 
 ล าดับที่ ๕ จาก นายวิทยา ลาดมะโรง เป็น นางสาวเพชรรัตน์ รัตนวงษ์ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที ่๒๖ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 



-๒๕- 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

 ๔.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓   
 

 คณะสหเวชศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีการลาออก 
และลาศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑.  ล าดับที่ ๒ นางสาวอัจฉาวดี  ศรีจรูญ  เป็น  นายคุณาวุฒิ  วรรณจักร 
  ๒.  ล าดับที่ ๓ นางสาวกุลธิดา กล้ารอด  เป็น  นางสาวพิมลพรรณ  ทวีการ 
  ๓.  ล าดับที่ ๔ นางสาวพรพิมล  เหมือนใจ  เป็น  นางสาวภูริชญา  วีระศิริรัตน์ 
  ๔.  ล าดับที่ ๕ นางสุมนา  ตณัฑเศรษฐี  เป็น  นางสาวศิริรัตน์  เกียรติกูลานุสรณ์ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมือ่วันพฤหัสบดีที ่๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิตฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ แลว้ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา ในการประชุมครัง้ที ่๖/๒๕๕๗ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัด
บัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
  



-๒๖- 
 ๔.๔.๔ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
   จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย
บูรพา โดยมเีหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก 
มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและปรับโครงสร้างของวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ดังนี้  
 ล าดับที่ ๓ นางฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์ เปลี่ยนเป็น นางสาวบุษยสิทธิ์  พงษ์พิจิตร 
 ล าดับที่ ๕ นางกรรณิการ์  กุลเกียรติชัย เปลี่ยนเป็น นายสุทธินาถ  ชมเชย 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจนัทร์ที ่๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  
 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
  
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเหน็ชอบให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา   
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป    
 
  ๔.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
    จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบ



-๒๗- 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่านลาออก และลาไปศึกษาต่อ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  
 ล าดับที่ ๓  นางสาวอารีรัตน์  บากาสะแต  เปลี่ยนเป็น  นางหัทยา เพ็ชรเจริญ 
 ล าดับที่ ๔  นางสาวจารุณี  ทรัพย์ประเสริฐ  เปลี่ยนเป็น  ดร.ชรินทร์  เย็นใจ 
 ล าดับที่ ๖  นางสาวนารีรัตน์  ผุดผ่อง  เปลี่ยนเป็น  นางสาวณัฐพร  มีสุข 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที ่๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
  สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๕ การเสนอผู้แทนสภาวิชาการ 
 ๔.๕.๑ พิจารณาผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควร 
  ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗   

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
 (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง    เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน      เป็นกรรมการ 
 (๓)  อธิการบดี         เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการ 
  และมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ๒ คน   
 (๕)  ผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ ๑ คน   เป็นกรรมการ 
 (๖)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     เป็นเลขานุการ 



-๒๘- 
 โดยท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากรายชื่อที่ได้รับเสนอ 
มาตามข้อ ๘ (๑)  และข้อ ๘ (๒) แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น 
 ในการนี้ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ได้มีมติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควร  ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
 ๑.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์  จักรไพวงศ์   เป็นประธานกรรมการ 
 ๒.  ศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร  จวงตระกูล        เป็นกรรมการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์   เป็นกรรมการ  
 ๔.  อธิการบดี         เป็นกรรมการ 
  ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๒ คน และผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
แล้วน ารายชื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 
  ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนจากกรรมการสภาวิชาการ 
เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจารณาผู้แทนสภาวิชาการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เสนอ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ผู้แทนสภาวิชาการ   
  เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป   
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
   ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 
วันอังคารที่ ๒๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร ภปร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
  

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 

                          
            (รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย)                      (ดร.อาณัติ   ดีพัฒนา) 
         ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี            ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


