
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 

-------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๓. ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์    กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๔. รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี  ไชยมงคล    กรรมการ 
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทึก    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง  ทองนพคุณ    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล    กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๑๒. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๑๓. นางเสริมศรี  สามารถกิจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์    ประธานกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  
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 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล  ฤทธิเดช   กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง    กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕. ดร.บัลลังก์  เนื่องแสง      กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  มีรัตน์    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา  เจริญพานิช    กรรมการ 
  ผู้แทนคณาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม    กองบริการการศึกษา 
 ๒. นายวัชระ  วงศ์เกิดสุข    กองบริการการศึกษา 
 ๓. นายไพศาล  ริมชลา    กองบริการการศึกษา 
 ๔. นายพิชญพงศ์  คีรีเดช    กองบริการการศึกษา 
 ๕. นางสาวณัฐสุดา  ถาวร    กองบริการการศึกษา 
 ๖. นางปัทมา  วรรัตน์     กองบริการการศึกษา 
 ๗. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ  ลักษณะโต คณะโลจิสติกส์ 
 ๙. อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์   คณะโลจิสติกส์ 
 ๑๐. อาจารย์จีราดา  อนุชิตนานนท์   คณะโลจิสติกส์ 
 ๑๑. อาจารย์เกษมศรี  อิทธิพงษ์    คณะโลจิสติกส์ 
 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 กรรมการและเลขานุการได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม  
และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๖๐  
เมื่อวันจันทร์ที ่๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๖๐ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษที่ ๓/๒๕๖๐ 
 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  คณะโลจิสติกส์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ หลักสูตรฉบับนี้เป็น
หลักสูตรที่ท าตาม มคอ. ๑ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยในโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้เรียนเนื้อหาเฉพาะด้านทางด้านบริหารธุรกิจ 
อาท ิวิชาบัญชี กฎหมายธุรกิจ การเงินธุรกิจ เป็นต้น โดยที่ผ่านมารายวิชาด้านบริหารธุรกิจนั้น คณะโลจิสติกส์ 
ได้จัดรายวิชาเป็นรหัสวิชาของคณะโลจิสติกส์ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องนัก เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารคณะ  
คณะผู้บริหารจึงเห็นควรให้เปลี่ยนรหัสวิชา โดยได้ประสานกับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว เพ่ือขอใช้
รหัสวิชาและเนื้อหาวิชาของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ทั้งนี ้เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่ถูกต้องและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน รายวิชาที่เป็นของคณะใดเป็นผู้รับผิดชอบ ก็ควรให้คณะนั้นเป็นผู้จัดอาจารย์ผู้สอน  
คณะโลจิสติกส์จึงขอเปลี่ยนแปลงรายวิชา จ านวน ๓ รายวชิา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
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 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙ คณะโลจิสติกส์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ฉบับปี ๒๕๕๙  
  คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๔๘) 
 

 ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ฉบับปี ๒๕๕๘ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมได้มอบฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของนายรอบรู้ รังสิเวค นั้น 
จากผลการตรวจสอบพบว่ามีผลงานไม่ครบตามเกณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขอตัดชื่อนายรอบรู้ รังสิเวคออก 
และขอเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ ขึ้นมาใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๑ จากนายเสฎฐกรณ์ อุปเสน เป็น นายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ เนื่องจากนายธงชัย 
ศรีวิริยรัตน์ ได้กลับมาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลังการลาไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งนายธงชัย ศรีวิริยรัตน์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ ก่อนหน้านี้ โดยนายเสฎฐกรณ์ อุปเสน ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ล าดับที่ ๒ จากนางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา เป็น Mr. Hang Qi เนื่องจากนางสาว 
ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ล าดับที่ ๔ จากนางเอกรัตน์ วงษ์แก้ว เป็น นายอาณัติ ดีพัฒนา เนื่องจากนางเอกรัตน์  
วงษ์แก้ว ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๖๒๑๖/ ว ๗๑๓๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐  
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี ๒๕๕๘  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ 
  ประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๓.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
  ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (ใช้เกณฑ์ ๒๕๕๘) 
 

 วิทยาลัยนานาชาติเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
ฉบับปี ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ๕ จาก Mr.Joaquin Fernandez Arroyo เป็น นางสาวรุ่งนภา ค าอึง เพ่ือให้การบริหารจัดการของ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 หลักสูตรนี้ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ แล้ว 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ 
 การท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ 
  การท่องเที่ยวนานาชาติ ฉบับปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  
  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๔.๑.๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๒๓๖-๒๕๕๙ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มีความ
ประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี   
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) ๒๕๕๑   มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) ๒๕๔๕   มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) ๒๕๓๘   มหาวิทยาลัยสยาม  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต และนิภา นภาเศรษฐ์. (๒๕๕๙). การด าเนินงานพัฒนาชุมชนของ 
 ชุมชนบ้านน้ าใส ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. วารสารการศึกษาและ 
 การพัฒนาสังคม, ๑๒(๒), ๑๘๒-๑๙๗.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๘๐   
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เรื่องท่ี ๒ ศิวัสสา จันโท และพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต. (๒๕๖๐). รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ๑๑(๔),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะตีพิมพ์ในเดือนตุลาคม- 
 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

ต ารา  จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต. (๒๕๕๙). การจัดการเชิงกลยุทธ์. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลัยบูรพา: อัดส าเนารูปเล่ม. 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาก่อนน ามาใช้ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต (เอกสาร 
ค าสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๖๐๕๑๖๖๐ การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แล้วเห็นว่า 
นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. เนื่องจากเป็นต าแหน่งศาสตราจารย์จึงควรด าเนินการให้งานวิจยัตีพิมพ์เรียบร้อยก่อน  
  ก่อนด าเนินการให้สภาวิชาการพิจารณา 
 ๒. ด าเนินการตรวจสอบการเผยแพร่ต าราให้กว้างขวาง 
 ๓. เมื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 



- ๘ - 

  ๔.๑.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๘๗๒-๒๕๕๓ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๑๑ ปี ๖ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Computer Sciences) ๒๕๔๕  University of Warwick,  UK 
วท.ม. (ระบบสารสนเทศ) ๒๕๓๗  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ประเทศไทย 
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Yajai, A. & Rasmequan, S. (2017). Adaptive directional bounding box from RGB-D 

information for improving fall detection. J. Vis. Commun. Image R., 49, 257-273.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ScienceDirect  
 (http://www. sciencedirect.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

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

 

หนังสือ จ านวน  ๑  เล่ม  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ สุวรรณา รัศมีขวัญ. (๒๕๕๗). การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล. ชลบุรี: 

ชลบุรีการพิมพ์. (๑๘๐ หน้า). ISBN 978-616-374-943-7 
 (ได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของคณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนน ามาใช้
ประกอบการขอแต่งตั้งครั้งนี้) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธปีกติ แบบที่ ๑ 



- ๙ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ (เอกสารค าสอน 
๘๘๖๔๘๐ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสังคม) แล้วเห็นว่า นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ เป็นผู้มีความช านาญ
พิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายถิรพิทย์ สุบงกช 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 

  นายถิรพิทย์ สุบงกช พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๑๑๕๑ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดยวธิปีกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสชักรรม) ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
ภ.บ. (เภสชัศาสตร์)   ๒๕๕๑  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Subongkot, T. & Ngawhirunpat, T. (2017). Development of a novel  
 microemulsion for oral absorption enhancement of all-trans retinoic acid.  
 International Journal of Nanomedicine, 12, 5585-5599.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๙๕  



- ๑๐ - 

บทความทางวิชาการ จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ถิรพิทย์ สุบงกช. (๒๕๖๐). สาระส าคัญที่มีฤทธิ์ลดรอยคล้ ารอบดวงตาและถุงใต้ตาในผลิตภัณฑ์ 
 เครื่องส าอาง. ไทยไภษัชยนิพนธ์, ๑๒(๑), ๖๓-๗๖. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายถิรพิทย์ สุบงกช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายถิรพิทย์ สุบงกช (เอกสารประกอบการ
สอน ๗๙๑๒๒๑ รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ์เบื้องต้น ๗๙๑๓๒๒ เภสัชกรรม ๓ ๗๙๓๒๓๙ 
เครื่องส าอางกับความงาม ๗๙๑๔๒๑ เภสชักรรม ๔ จ านวน ๓ เรื่อง และประเมินผลการสอนวิชา 
๗๙๑๒๒๑ รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ์เบื้องต้น) แล้วเห็นว่า นายถิรพิทย์ สุบงกช เป็นผู้มีความ
ช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายถิรพิทย์ สุบงกช ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายถิรพิทย์ สุบงกช โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายถิรพิทย์ สุบงกช โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๔ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

  นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๗๑-๒๕๕๖ สังกัดภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



- ๑๑ - 

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Human Resource Development) ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ)  ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  ๒๕๔๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
    ประเทศไทย 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Suwannaset, W. (2017). Developing service excellence in five-star hotels in  
 Bangkok through HRD needs assessment. HRintelligence, 12(1), 104-125.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Suwannaset, W. (2017). Traditional HRD Needs Assessment: The review of  
 potential shortfalls in concepts and practices. Journal of Education, 28(2), 1-21. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑   
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๔๔๘๗๐๒ การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
แล้วเห็นว่า นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  



- ๑๒ - 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ 
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงาน 
  ทางวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ นายวทัญญู สุวรรณเศรษฐ  
  โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  
 
  ๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวจิราภา พึ่งบางกรวย 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาการตลาด 
 

  นางสาวจิราภา พึ่งบางกรวย พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง  
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๒๖๘ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒ ปี ๒ เดือน 
   

คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)  ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)  ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ จิราภา พึ่งบางกรวย. (๒๕๕๙). แบบจ าลองตามสถานการณ์ถึงผลกระทบของการรับรู้ชื่อเสียง

ของบล็อกเกอร์ในกลุ่มเยาวชนไทย, วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย, ๕(๒), ๙๒-๑๑๓. 
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 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
เรื่องท่ี ๒ จิราภา พึ่งบางกรวย. (๒๕๖๐). ความเข้าใจในการรับรู้ในชื่อเสียงของบล็อกเกอร์ในกลุ่มเยาวชน

ไทย. ใน การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ ๖ (หน้า ๒-๑๘). 
นครศรีธรรมราช: ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง   
เรื่องท่ี ๑ จิราภา พึ่งบางกรวย. (๒๕๕๐). กลยุทธ์การตลาดของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเทศไทย. วารสาร

ศรีปทุมปริทัศน์, ๗(๒), ๒๖-๓๗. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวจิราภา พ่ึงบางกรวย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การตลาด โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวจิราภา พึ่งบางกรวย (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๖๖๕๔๔๓ การจัดการการค้าปลีก) แล้วเห็นว่า 
นางสาวจิราภา พึ่งบางกรวย เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวจิราภา พึ่งบางกรวย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการตลาด ของ นางสาวจิราภา พึ่งบางกรวย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
  



- ๑๔ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการตลาด ของ นางสาวจิราภา พึ่งบางกรวย โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๖ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายณรงค์ อึ่งกิมบ้วน 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 

  นายณรงค์ อ่ึงกิมบ้วน พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง 
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๕๘๑-๒๕๕๑ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมือ่วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๒๓ ปี ๘ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
    ประเทศไทย 
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
    ประเทศไทย 
วท.บ. (ฟิสิกส์)          ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
   ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๗  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ ณรงค์ อึ่งกิมบ้วน และภาณุพงศ์ บุญเพียร. (๒๕๕๓). การอบแห้งพริกไทยด้วยคลื่นไมโครเวฟ. 

ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔ (หน้า ETM 56). 
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
เรื่องท่ี ๒ ณรงค์ อึ่งกิมบ้วน, อรอุมา หนูทอง และภานุพงศ์ บุญเพียร. (๒๕๕๔). สมบัติทางฟิสิกส์เชิงความ

ร้อนของเม็ดพริกไทย (Piper nigrum L.). วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๒(๑), ๓๒๖-๓๒๙.   
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐  



- ๑๕ - 

เรื่องท่ี ๓ ภานุพงศ์ บุญเพียร และณรงค์ อ่ึงกิมบ้วน. (๒๕๕๔). สมดุลความชื้นและแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของกระเจี๊ยบแดง, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๒(๓), ๕๘๙-๕๙๒.   

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐ 
 
เรื่องท่ี ๔ ณรงค์ อึ่งกิมบ้วน, ภานุพงศ์ บุญเพียร และวันเพ็ญ หวานระรื่น. (๒๕๕๔). แบบจ าลอง 
 การอบแห้งพริกไทยด้วยตู้อบลมร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๒(๓), ๕๓๓-๕๓๖.   
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
เรื่องท่ี ๕ ศิริรัตน์ ตอพล และณรงค์ อ่ึงกิมบ้วน. (๒๕๕๕). การศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งพริกไทย

ด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ๔๓(๓), ๑๐๗-๑๑๐.    
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
เรื่องท่ี ๖ อรอุมา หนูทอง และณรงค์ อ่ึงกิมบ้วน. (๒๕๕๗). การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งพริกไทย 
 ด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ๑๙(พิเศษ), ๓๔๑-๓๔๗.   
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
 
เรื่องท่ี ๗ ณัฐพล กระจ่าง และณรงค์ อึ่งกิมบ้วน. (๒๕๕๙). จลนพลศาสตร์และแบบจ าลองการอบแห้ง

ขม้ินชันด้วยลมร้อนและรังสีอินฟราเรด. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๑(๓), ๒๓๙-๒๔๘.    
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๖๐ 
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณรงค์ อ่ึงกิมบ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นายณรงค์ อ่ึงกิมบ้วน (เอกสารประกอบการ
สอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๒๙๓๖๐ การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น) แล้วเห็นว่า นายณรงค์ อ่ึงกิมบ้วน 
เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายณรงค์ อึ่งกิมบ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ของ นายณรงค์ อ่ึงกิมบ้วน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ของ นายณรงค์ อ่ึงกิมบ้วน โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๗ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาการตลาด 
 

  นางสาวภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่ง
อาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง ๙๐๖๘๔ สังกัดส านักงานการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๑๐ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
M.Sc. (Strategic Marketing) ๒๕๕๓  Cardiff University,  UK 
B.B.A. (Marketing) ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Phalitnonkiat, P. (2019). Measuring variables of social identification affecting 

brand equity using the social identity-brand equity model: A case study of Thai 
professional football clubs. Kasetsart Journal of Social Sciences, 40(2),  

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง   
เรื่องท่ี ๑ Phalitnonkiat, P. (2018). The future paths of sport marketing. Journal of Business 

Administration, 157(Jan-Mar),  
 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือน

มกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
การตลาด โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน ของ นางสาวภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๙๕๖๔๑๒ International Marketting) แล้วเห็นว่า 
นางสาวภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวภัสสริน ผลตินนท์เกียรติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาการตลาด ของ นางสาวภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ โดยวิธีปกติ แบบที ่๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๑๘ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ โดยมอบให้งานต าแหน่งทางวิชาการตรวจสอบกับส านักงาน 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีการตีพิมพ์บทความวิจัยภายหลังประกาศ ก.พ.อ.  
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ  
  จะสามารถด าเนินการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
  แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
  ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิม ได้หรือไม่ 
 ๒. ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไปได้  
  หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  ให้ถอนเรื่องออก เมื่อตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วให้ส่งเรื่องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  ใหม่อีกครั้ง 
 
  ๔.๑.๘ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสมบัติ ฝอยทอง 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  นายสมบัติ ฝอยทอง พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๐๙-๒๕๕๕ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีปกติ  
แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๕ ปี ๔ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   ๒๕๕๕  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
    ลาดกระบัง  ประเทศไทย 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   ๒๕๔๗  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
    ลาดกระบัง ประเทศไทย 
วท.บ. (คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์)   ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๔  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Foithong, S., Srinil, P., Pinngern, O., & Attachoo, B. (2017). Min-uncertainty & max-

certainty criteria of neighborhood rough-mutual feature selection. Walailak 
Journal of Science and Technology (WJST), 14(4), 275-297. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

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



- ๑๙ - 

เรื่องท่ี ๒ Foithong, S., Srinil, P., Yangyuen, K.T. & Phattaraworamet, T. (2016). Rough-
mutual feature selection based-on minimal-boundary and maximal-lower. In  

 Proceedings of the 2016 Management and Innovation Technology International 
Conference, (MITiCON 2016) (pp. 137-141). Chonburi: The Tide Resort. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
เรื่องท่ี ๓ Foithong, S., Srinil, P., Phattaraworamet, T. & Attachoo, B. (2015). A Criterion of 

feature selection base on neighborhood Rough set and mutual information. In  
 Proceedings of the Burapha University International Conference 2015 (pp. 490-

498). Chonburi: Bangsaen Heritage Hotel. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
เรื่องท่ี ๔ Foithong, S., Srinil, P. & Pinngern, O. (2014). Feature selection base on 

neighborhood rough set and mutual information. In Proceedings of the 2014 
Management and Innovation Technology International Conference, (MITiCON 
2014) (pp. 120-127). Pattaya: D Varee Jomtien Beach. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสมบัติ ฝอยทอง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นายสมบัติ ฝอยทอง (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๒๙๐๔๕๕ เทคโนโลยีการจัดการความรู้) แล้วเห็นว่า นายสมบัติ ฝอยทอง 
เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายสมบัติ ฝอยทอง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นายสมบัติ ฝอยทอง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 



- ๒๐ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นายสมบัติ ฝอยทอง โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 

  ๔.๑.๙ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายปริญ หล่อพิทยากร 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

  นายปริญ หล่อพิทยากร พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๐๐๔-๒๕๕๕ สังกัดส านักงานการศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๔ ปี ๕ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล- ๒๕๔๒  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย   
        สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) ๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๓  เรื่อง  ได้แก่ 
เรื่องท่ี ๑ ปริญ หล่อพิทยากร. (๒๕๖๐). อิทธิพลของเอลนีโญที่มีผลต่อการแพร่กระจายของปริมาณฝน

ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ๒๕(๖), ๙๔๔-๙๕๙.  

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

เรื่องท่ี ๒ ปริญ หล่อพิทยากร. (๒๕๖๐). อิทธิพลของเอนโซต่อปริมาณฝนในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๕(๔), ๕๕๓-๕๗๐.  

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 



- ๒๑ - 

เรื่องท่ี ๓ ปริญ หล่อพิทยากร. (๒๕๕๙). ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิผิวน้ าทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนใน
กับปริมาณฝนบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยในภาวะเอนโซ. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ๒๔(๓), ๔๐๐-๔๑๗.  

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง   
เรื่องท่ี ๑ ปริญ หล่อพิทยากร. (๒๕๕๘). รูปแบบการไหลเวียนกระแสน้ าในอ่าวไทยจากแบบจ าลอง. 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๓(๓), ๔๔๖-๔๖๕.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายปริญ หล่อพิทยากร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นายปริญ หล่อพิทยากร (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๘๗๕๓๖๕ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก) แล้วเห็นว่า นายปริญ 
หล่อพิทยากร เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายปริญ หล่อพิทยากร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ของ นายปริญ หล่อพิทยากร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ของ นายปริญ หล่อพิทยากร โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป  



- ๒๒ - 

  ๔.๑.๑๐ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

  นายฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๙๔๔ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๖ ปี ๕ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (รัฐศาสตร์)   ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)   ๒๕๔๗  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
    ประเทศไทย 
บธ.บ. (การตลาด)   ๒๕๔๔  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ประเทศไทย 
 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ Pimoljinda, T. & Siriprasertchok, R. (2017). Failure of public participation for 

sustainable development: A case study of a NGO's development projects in 
Chonburi province. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(3), 331-336.  

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 
เรื่องท่ี ๒ Pimoljinda, T. & Siriprasertchok, R. (2018). SMEs development and ASEAN 

economic integration: An analysis of Singapore and Malaysia. Journal of Social 
Sciences & Humanities, 26(1),  

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะตีพิมพ์ในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
 ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

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



- ๒๓ - 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นายฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค (เอกสารประกอบ 
การสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๕๕๕๐๑ ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์)  
แล้วเห็นว่า นายฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นายฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค โดยวิธีปกติ แบบที่ ๒  
  โดยคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกต เป็นผู้ร่วมวิจัยที่มีชื่ออยู่ล าดับท่ี ๒  
  ทั้งสองบทความวิจัย ควรเพิ่มผลงานวิจัยท่ีมีชื่ออยู่ล าดับแรก 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

  ๔.๑.๑๑ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายมนตรี วิวาห์สุข 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

  นายมนตรี วิวาห์สุข พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๑๒๒๔-๒๕๕๙ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีความประสงค์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยวิธีเทียบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ๓ ปี ๑๑ เดือน 



- ๒๔ - 

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
Ph.D. (Southeast Asia and ๒๕๕๒ Jawaharlal Nehru University, India 
        Southwest Pacific Studies) 
M.Phil. (Southeast Asia and ๒๕๔๙ Jawaharlal Nehru University, India 
         Southwest Pacific Studies) 
M.A. (Philosophy) (First Class) ๒๕๔๕ Madras Christian College, Inida 
พธ.บ. (ปรัชญา) (เกียรตินิยมอันดับ ๑) ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
    ประเทศไทย 
กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เสนอผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๕  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ มนตรี  วิวาห์สุข. (๒๕๕๔). แผนที่ครอบครัวในพระไตรปิฎก. นิตยสารพุทธจักร. ๖๕ ฉบับที่ ๑ 

มกราคม หน้า ๒๖-๒๘, ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ หน้า ๒๙-๓๗, ฉบับที่ ๓ มีนาคม หน้า ๔๖-๕๐, 
ฉบับที่ ๔ เมษายน หน้า ๔๒-๕๑, ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม หน้า ๓๗-๔๐, ฉบับที่ ๖ มิถุนายน  

 หน้า ๒๘-๔๒, ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม หน้า ๒๘-๓๔. 
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์   

 ข้อสังเกตุ  เป็นบทความทางพระพุทธศาสนา ไม่มีการอ้างอิงทางวิชาการ และไม่ได้เผยแพร่  
ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด   

 

เรื่องท่ี ๒ มนตรี  วิวาห์สุข. (๒๕๕๔). ภาพพจน์ของแม่จากบทเพลง. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. ๓๓(๑), ๒๐๘-๒๓๖. 

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์   
 

เรื่องท่ี ๓ มนตรี  วิวาห์สุข. (๒๕๕๔). ภรรยาคือยอดสหาย. วารสารกระแสวัฒนธรรม. ๑๒(๒๑), ๒๒-๓๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์  
  



- ๒๕ - 

เรื่องท่ี ๔ มนตรี  วิวาห์สุข. (๒๕๕๓). ลกู: วัตถุมงคลแห่งครอบครัวชาวพุทธ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ
วิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ๒(๓), ๒๗ – ๔๓. 

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

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์  
 
เรื่องท่ี ๕ มนตรี  วิวาห์สุข. (๒๕๕๒). แม่พ่อแบบพุทธ. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์. ๒๖(๑), ๘๑ – ๙๘. 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐  
 ผลการพิจารณา  อยู่ในเกณฑ์  
 
ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพิ่มเติมในการขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการครั้งนี้ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ มนตรี วิวาห์สุข. (๒๕๕๖). ศึกษาวิเคราะห์การอธิบายอิทธิบาทแบบสัมพันธ์และแบบเอกเทศ. 

ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๕ การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (หน้า ๗๓๒-๗๔๑). นครปฐม:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายมนตรี วิวาห์สุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
โดยวิธีเทียบ 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายมนตรี วิวาห์สุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 
ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสังคมศึกษา ของ นายมนตรี วิวาห์สุข โดยวิธีเทียบ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
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มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชาสังคมศึกษา ของ นายมนตรี วิวาห์สุข โดยวิธีเทียบ โดยขอให้น าบทความ 
  ทางวิชาการเรื่องที่ ๑ ออก เนื่องจากบทความทางวิชาการเรื่องที่ ๑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 
  จึงไม่สามารถใช้ประกอบการเทียบได้ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
  ๔.๑.๑๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นายกิจฐเชต ไกรวาส 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  นายกิจฐเชต ไกรวาส พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์  
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๖๘๗ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๔ ปี ๘ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเทศไทย 
บธ.ม. (การตลาด) ๒๕๔๐  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ประเทศไทย 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย 
 

กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๑  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ กิจฐเชต ไกรวาส, สกุล วงษ์กาฬสินธุ์, อนุจิตร ชินสาร, เฉลมิ เกิดโมลี ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก และ

อาภาภรณ์ สุขหอม. (๒๕๖๐). การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: ตัวอย่าง
ความส าเร็จในประเทศต้นแบบที่ดี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๙ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (หน้า ๔๐๐-๔๑๔). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.  

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง   
เรื่องท่ี ๑ กิจฐเชต ไกรวาส. (๒๕๕๙). โมเดลการพัฒนาแบบวิถีตะวันออก: จุดเริ่มต้นพัฒนาการและการ

ประยุกต์ใช้. วารสารราชพฤกษ์, ๑๔(๓), ๑-๙.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
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 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกิจฐเชต ไกรวาส ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นายกิจฐเชต ไกรวาส (เอกสารประกอบการสอน
และประเมินผลการสอน วิชา ๓๕๕๕๐๒ สถิติส าหรับการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์) แล้วเห็นว่า นาย
กิจฐเชต ไกรวาส เป็นผู้มีความช านาญในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นายกิจฐเชต ไกรวาส ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
 

ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายกิจฐเชต ไกรวาส โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายกิจฐเชต ไกรวาส โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 

  ๔.๑.๑๓ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์ 
   เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เต็มเวลา) ต าแหน่งอาจารย์ 
เลขประจ าต าแหน่ง ๙๖๗๗ สังกัดส านักงานจัดการศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มีความประสงค์ขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว ๑๒ ปี ๑ เดือน 
   

คุณวุฒิ  ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
รป.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) ๒๕๕๗  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
    ประเทศไทย 
ค.ม. (สถิติการศึกษา) ๒๕๔๓    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
ค.บ. (การมัธยมศึกษา) ๒๕๔๑  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย 
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กองบริการการศึกษารับเรื่องครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เสนอผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย  จ านวน  ๒  เรื่อง  ได้แก่   
เรื่องท่ี ๑ วิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม และอุษณากร ทาวะรมย์. (๒๕๖๑). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข็มแข็งของชุมชน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์
ประยุกต,์ ๑๑(๑),  

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

เรื่องท่ี ๒ ธนายุทธ อ่อนดี และอุษณากร ทาวะรมย์. (๒๕๖๑). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลห้างสูง อ าเภอหนอใหญ่ จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์
ประยุกต,์ ๑๑(๑),  

 (ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๕๐   
 

บทความทางวิชาการ  จ านวน  ๑  เรื่อง   
เรื่องท่ี ๑ อุษณากร ทาวะรมย์. (๒๕๕๖). การกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นตามกรอบ

ความสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบระหว่างรัฐบาล ประชาชน สถานศึกษา และส่วนท้องถิ่น.  
 ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ (หน้า ๘๘๕-๘๙๔). 

อุบลราชธานี: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  
 เป็นเจ้าของผลงานร้อยละ  ๑๐๐   
 

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ได้ประเมินผลการสอน นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์ (เอกสาร
ประกอบการสอนและประเมินผลการสอน วิชา ๓๕๕๕๐๒ สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์) 
แล้วเห็นว่า นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์เป็นผู้มีความช านาญพิเศษในการสอน มีคุณภาพอยู่ในหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
 กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ  
ของ นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์  
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ประเด็นเสนอ ๑. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ 
  ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นางสาวอุษณากร ทาวะรมย์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ 
 ๒. น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
 
 ๔.๒ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๔.๒.๑ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคฤดูร้อน  
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑,๘๙๑ คน 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๖)  
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ “เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย” โดยขั้นตอนการพิจารณา
อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการท้ังจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
แล้วจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 คณะ วิทยาลัย สถาบันสมทบ จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการให้ปริญญา  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
จ านวน ๑,๘๙๑ คน ตามรายชื่อที่เสนอ (เอกสารแนบ) ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ภาคฤดูร้อน ปริญญาตรี ๔๐๖ ๕๔๖ ๙๕๒ 

ปริญญาตรี (สถาบันสมทบ) ๗๘ - ๗๘ 
ปริญญาโท ๙๘ ๖๖๖ ๗๖๔ 
ปริญญาเอก ๗๔ ๒๓ ๙๗ 

  รวม ๖๕๖ ๑,๒๓๕ ๑,๘๙๑ 
           ข้อมูลวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 คณะกรรมการประจ าคณะ/ วิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคฤดูร้อน  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑,๘๙๑ คน 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ถอนวาระ โดยคณะกรรมการฯ ขอให้แนบข้อมูลบทคัดย่องานนิพนธ์  
 วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ แล้วเสนอสภาวิชาการพิจารณาในครั้งต่อไป 
 
 ๔.๓ การบริหารงานวิชาการ 
  ๔.๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการก ากับหลักสูตร 
   ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและ
กลไกการก ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และฝ่ายวิชาการได้จัดประชุมเพ่ือขอความเห็นจาก 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการจากทุกส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงาน แล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น 
ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการก ากับหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว มีมติเห็นสมควรให้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและ
กลไกการก ากับหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมความเห็นของที่ประชุมรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ของหัวหน้าส่วนงาน (ถ้ามี) เสนอต่อสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบเนื้อหาของ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือตรวจสอบกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป เนื่องจาก 
ตามมาตรา ๒๕(๒) บัญญัติให้ สภาวิชาการ มีอ านาจและหน้าที่ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
   ทั้งนี้ กองกฎหมายได้ตรวจสอบรูปแบบของ (ร่าง) ระเบียบฯ ในเบื้องต้น  
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๖๒๐๒.๑/๑๙๘๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ปรับแก้ถ้อยค าและ
อ านาจในการออกระเบียบให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 

   จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือตรวจสอบกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการก ากับหลักสูตร 
 ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้น า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการก ากับ 
 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา 
 ในการประชุมครั้งต่อไป 
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  ๔.๓.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิต 
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาประเด็นเรื่องจริยธรรมการวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา และมีมติให้ 
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการ 
วิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือบังคับใช้ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น 
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดพิ้จารณาประกาศดังกล่าวแล้ว มีการปรับแก้เฉพาะเนื้อหา 
ในข้อ ๓ วรรคหนึ่ง และเนื้อหาข้อความอ่ืนยังคงไว้ ดังนี้ 
  ข้อ ๓  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้นิสิตยื่น
แบบขอความเห็นชอบการท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  
ในกรณีที่เป็นการวิจัยในมนุษย์ หรือในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ แล้วแต่กรณี ต่อคณะ
หรือวิทยาลัยที่สังกัดเพ่ือผ่านกระบวนการพิจารณาและให้การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์หรือในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ แล้วแต่กรณี ที่คณะ หรือวิทยาลัย 
หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้งหลังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้ต้องก่อนด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือท าการทดลอง 
  ทั้งนี้ หากคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นวิทยานิพนธ์หรือ 
ดุษฎีนิพนธ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือในสัตว์ทดลอง หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ให้คณะหรือวิทยาลัยต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิต 
  ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ให้น ากลับไปพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยอีกครั้ง  
 โดยให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน 
 
  ๔.๓.๓ ขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  



- ๓๒ - 

ตารางท่ี ๑ แผนการผลิตบัณฑิตที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  
 พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
 

เกณฑ์ 
จ านวน 
อาจารย์
ประจ า 

จ านวนการรับนิสิต (คน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๑:๕๐ 
๑๗ 

๑๘๖ ๑๘๖ ๑๘๖ ๑๘๖ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑติ) 

๑:๕๐ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ ๑:๒๕ ๑๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารทั่วไป 

๑:๒๕ 

๑๘ 

๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น 

๑:๒๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

รวม   ๔๒๒ ๔๒๒ ๔๒๒ ๔๒๒ 
หมายเหตุ: หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับปรุงเป็น  
“หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์จะขอปรับแผนการรับนิสิตของคณะฯ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยใช้หลักการ คือ การคิดตามสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ (Full Time Equivalent Student: FTES) โดยกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาได้พิจารณา
การขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว และได้ค านวณจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชาให้  รายละเอียดดังนี้ 
 

 จาก 
𝐹𝑇𝐸𝑆 =

𝑆𝐶𝐶𝐻

36
=
𝐶𝑋

36
 

 

 เมื่อ X = จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา 
   C = จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหลักสูตรที่จัดสอนโดยคณะ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๕๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๕ คน 
คิดเป็น FTES = ๗๕๐ วิชาเฉพาะในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน ๑๐๗ หน่วยกิต 
 แทนค่าในสมการ  750 = 107𝑋

36
  ได้ว่า X = 253 คน 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๑๔ คน 
คิดเป็น FTES = ๓๕๐ วิชาเฉพาะในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน ๑๐๘ หน่วยกิต 
 แทนค่าในสมการ  350 = 108𝑋

36
  ได้ว่า X = 117 คน 

  



- ๓๓ - 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๘ คน 
คิดเป็น FTES = ๒๐๐ วิชาเฉพาะในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน ๘๗ หน่วยกิต 
 แทนค่าในสมการ  200 = 87𝑋

36
  ได้ว่า X = 83 คน 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คือ ๑:๒๕ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๗ คน 
คิดเป็น FTES = ๑๗๕ วิชาเฉพาะในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน ๙๙ หน่วยกิต 
 แทนค่าในสมการ  175 = 99𝑋

36
  ได้ว่า X = 64 คน 

 

 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเสนอให้รับนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ
ในสัดส่วนที่เท่าๆกัน เนื่องด้วยคุณภาพของนักเรียนที่เข้าศึกษาในภาคปกติดีกว่านักเรียนที่เข้าศึกษา
ในภาคพิเศษ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒ แผนการรับนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่จะขอปรับ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

เกณฑ์สัดส่วน
อาจารย์ประจ าต่อ

นิสิต 

จ านวน
อาจารย์ประจ า 

(คน) 

จ านวนการรับนิสิต 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕

(คน) 
ปกติ พิเศษ รวม 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๑:๕๐ 
๑๕ 

๑๒๗ ๙๖ 
๒๕๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

(ภาคบัณฑติ) ๑:๕๐ - ๓๐ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ ๑:๒๕ ๑๔ ๕๙ ๕๘ ๑๑๗ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารทั่วไป ๑:๒๕ 

๑๘ 
๔๒ ๔๑ ๘๓ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น 

๑:๒๕ ๓๒ ๓๒ ๖๔ 

รวม ๔๗ ๒๖๐ ๒๕๗ ๕๑๗ 
หมายเหตุ: หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับปรุงเป็น  
“หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  



- ๓๔ - 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอปรับแผนการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะกรรมการฯ ให้เพ่ิมข้อมูลดังนี้ 
  ๑.๑ แสดงต้นทุนการผลิตบัณฑิต  
  ๑.๒ อัตราการตกออก  
  ๑.๓ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 ๒. เมื่อปรับแก้แล้วเสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 ๔.๔ การของดรับนิสิต 
  ๔.๔.๑ การของดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
   การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการของดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต ่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีจ านวนนิสิตลดลง ท าให้ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับ และคณะศึกษาศาสตร์มีแผนที่จะปิดหลักสูตรดังกล่าว 
  คณะฯ จึงของดรับนิสิตหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
จ านวนทั้งสิ้น ๙ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการของดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
 การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
  การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 



- ๓๕ - 

  ๔.๔.๒ การของดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพ 
   และเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการของดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีจ านวนนิสิตลดลง ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนการรับและคณะศึกษาศาสตร์มีแผน 
ที่จะปิดหลักสูตรดังกล่าวคณะฯ จึงของดรับนิสิตหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
จ านวนทั้งสิ้น ๒๙ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียนอยู่จะส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการของดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๔.๓ การของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์เสนอการของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผล คือ เนื่องจากมีจ านวนนิสิตลดลง ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนการรับ 
และคณะศึกษาศาสตร์มีแผนที่จะปิดหลักสูตรดังกล่าว คณะฯ จึงของดรับนิสิตหลักสูตรดังกล่าว โดยมีนิสิตที่
ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๕ คน และคณะฯ จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตที่เรียน
อยู่จะส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  



- ๓๖ - 

  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใ้ห้ความเห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว 
  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาการของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการของดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 ๒. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑ ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

  ฝ่ายเลขานุการก าหนดวันประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑  
ในวันอังคารที่ ๔ ของเดือนตลอดปี ๒๕๖๑ มาเพ่ือน าเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา 
๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 
๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 
๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 
๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 
๕/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 
๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 
๗/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 
๘/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 
๙/๒๕๖๑ วันอังคารที ่๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 

๑๐/๒๕๖๑ วันอังคารที่ .... ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 
๑๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 
๑๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑๐.๐๐ น. 

  



- ๓๗ - 

  ทั้งนี้ ยกเว้นครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เนื่องจากวันอังคารที่ ๔ ของเดือนตรงกับวันปิยมหาราช  
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดวันประชุมในเดือนตุลาคม 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการประจ าปี ๒๕๖๑  
 โดยก าหนดวันประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เป็นวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ 
 ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เป็นวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

           
 

(นางเสริมศรี  สามารถกิจ)             (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง) 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน       ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
  ผู้จดรายงานการประชุม                       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 

            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


