
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ 
วันอังคารท่ี  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ณ  ห้องประชุม  ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคาร  ภปร.  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------------------ 

 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๓.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๔.  อาจารย์นฤมล ชูชินปราการ   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๕.  ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร 
   ๖.  อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๗.  อาจารย์สมจิตร พึ่งวงศ์ส าราญ   (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๘.  พญ. ผกาพรรณ ดินชูไท    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
๙.  ภก.วิศิษฎ์  ตันหยง    (แทน) กรรมการ 

   (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. ผศ.ดร.วัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว   กรรมการ 

 คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์    กรรมการ 

   คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=40637&f_cmd=2&officercode=51300198&officername=%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC%E1%BE%B7%C2%EC%CB%AD%D4%A7+%BC%A1%D2%BE%C3%C3%B3+%B4%D4%B9%AA%D9%E4%B7&remark=&officeremail=pakaphan%40buu%2Eac%2Eth
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๑๓. ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 

   ๑๔. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

๑๕. ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑๖. อาจารย์ลัญจกร  สัตย์สงวน   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

๑๗. อาจารย์เสรี  ชิโนดม    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๘. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑๙. ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์    กรรมการ 
  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

๒๐. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๒๑. ดร.สุรินทร์  อินทะยศ   กรรมการ 
คณบดีคณะอัญมณี 

๒๒. อาจารย์สิรินทร เทพมังกร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

๒๓. อาจารย์วัลลภ ศัพท์พันธุ์   (แทน) กรรมการ 
 (แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๒๔. รศ.ดร.เสรี  ชัดแช้ม    กรรมการ 
 รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๒๕. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

 ๒๖. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒๗. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๘. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   นักวิชาการศึกษา 



 
 

-๓- 

 
ผู้ลาประชุม 
  ๑.  อธิการบดี 
 ๒.  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๓. คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
 ๔.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๕.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๖.  คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตรโต๊ะวิเศษกุล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒.  ผศ.กฤษฎา   แสงสืบชาติ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๓.  อาจารย์พรทิพย์ เย็นใจ   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๔.  ดร.ศิรดา  จารุตกานนท์  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๕.  อาจารย์ศิริวรรณ ภิญโญศิริพันธุ์  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๖.  อาจารย์สุรีย์รัตน์ พรหมสุวรรณ  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๗.  ดร.ไพโรจน์  เร้าธนชลกุล  คณะโลจิสติกส์ 
 ๘.  อาจารย์กวีผล สว่างแผ้ว  คณะโลจิสติกส์ 
  ๙.  ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  น. 
 
วาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑  เร่ืองกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

         ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เมื่อคราวประชุม  
คร้ังที่  ๘/๒๕๕๓  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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๑.๒  การรับรองคุณวุฒิทางเภสัชศาสตร์ 
 

         สภาเภสัชกรรมได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับ  เร่ือง  การรับรองคุณวุฒิทางเภสัชศาสตร์   
ตามที่อนุสนธิสภาเภสัชกรรมได้มีการก าหนดให้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นหลักสูตร  
๖ ปี  และมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
สาขาเภสัชบ าบัด  และได้ส่งให้ส านักงานข้าราชาการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)  พิจารณารับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ  บัดนี้ส านักงาน  ก.พ.  ได้มีการพิจารณาและรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
เภสัชต่าง ๆ  แล้ว  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
๑.๓  แนวโน้มของโลกในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 

        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร)  ได้ไปประชุมการเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  คร้ังที่  ๑๘  เมื่อวันที่  ๑๖-๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และได้มีการอภิปรายเร่ือง  แนวโน้มของโลกในการจัดการศึกษา
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่าสนใจและน่าจะมีประโยชน์จึงได้น ามาแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการทราบ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 

วาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๘/ ๒๕๕๓  
           วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

 

        ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   
คร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ วันที ่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๓ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  โดยขอให้ปรับแก้หน้า ๗  วาระที่ ๔.๒  ค าว่า   

“มหาวิยาลัย”  เป็น  “มหาวิทยาลัย” 
 

วาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 

  - ไม่มี – 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑  เพิ่มค่าบ ารุงคณะ 
 

        ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ส าหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เก็บเงินค่าบ ารุงคณะและมหาวิทยาลัยในอัตราดังต่อไปนี้ 

ระเบียบฯ ว่าด้วย 
การเก็บค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมฯ 

ค่าบ ารุงคณะ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(ข้อ ๕.๒.๑ บัณฑิต

วิทยาลัย) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ข้อ ๕.๒.๑ คณะ

มนุษยฯ) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(ข้อ ๕.๒.๑ บัณฑิต

วิทยาลัย) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ข้อ ๕.๒.๑ คณะ

มนุษยฯ) 

ภาคต้นและภาคปลาย ๑,๐๐๐  บาท ๕๐๐ บาท   ๑,๔๐๐  บาท ๑,๙๐๐ บาท 

ภาคฤดูร้อน ๕๐๐  บาท   ๒๕๐ บาท ๗๐๐  บาท ๙๕๐  บาท 
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ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับ 
นิสิตภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เก็บเงินค่าบ ารุงคณะและมหาวิทยาลัยในอัตราดังต่อไปนี้ 

ระเบียบฯ ว่าด้วย 
การเก็บค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมฯ 

ค่าบ ารุงคณะ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ข้อ ๕.๒.๑ บัณฑิต

วิทยาลัย) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ข้อ ๕.๒.๑ คณะ

มนุษยฯ) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ข้อ ๕.๒.๑ บัณฑิต

วิทยาลัย) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ข้อ ๕.๒.๑ คณะ

มนุษยฯ) 

ภาคต้นและภาคปลาย ๒,๕๐๐  บาท ๑,๒๕๐ บาท ๒,๐๐๐  บาท ๓,๒๕๐ บาท 

ภาคฤดูร้อน ๒,๐๐๐  บาท   ๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐  บาท ๒,๐๐๐  บาท 
 

เดิมบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินงานเกี่ยวกับระดับบัณฑิตศึกษา และในล าดับต่อมามหาวิทยาลัย 
เป็นผู้ด าเนินงานในส่วนของจริยธรรมและทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ แต่ในขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายมอบการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษาให้คณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการเองทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อ 
ให้การบริหารงานและการใช้งบประมาณของคณะฯ เป็นอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
เพิ่มค่าบ ารุงคณะฯ ดังนี้ 

ภาคการศึกษา 
ค่าบ ารุงคณะ (ภาคปกติ) ค่าบ ารุงคณะ (ภาคพิเศษ) 

ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น 

ภาคต้นและภาคปลาย ๕๐๐  บาท ๑,๐๐๐  บาท   ๑,๒๕๐  บาท  ๒,๕๐๐  บาท 

ภาคฤดูร้อน ๒๕๐  บาท ๕๐๐   บาท ๑,๐๐๐  บาท ๒,๐๐๐  บาท 
 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาเพิ่มค่าบ ารุงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  ขอให้แต่ละส่วนงาน  วิเคราะห์  และก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
      แบบเหมาจ่าย  โดยมีผลบังคับใช้ตัง้แตป่ีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

  ๒.  ขอใหส้่งข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่ายที่ 
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล)  กองบริการการศึกษา   
      งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๓.  ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล)  ก าหนดวันประชุมคณบดี 
      ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อร่วมพิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
      แบบเหมาจ่าย 

  



 
 

-๗- 

  ๔.๒  การตัดโอนเงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีสอนวิชาบริการ 
 

          ตามที่คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการสอนในรายวิชาให้แก่คณะ ฯ ต่าง ๆ  
และจะต้องตัดโอนเงินอุดหนุนหน่วยงานที่สอนวิชาบริการให้กับคณะ ฯ  แต่การตัดโอนเงินจะท าให้ช่วง
ท้ายปีงบประมาณท าให้มีส่วนงานไม่สามารถเบิกจ่ายเงินมาใช้ได้ภายในปีงบประมาณ จึงใคร่ขอให้ก าหนด
ระยะเวลาการตัดโอนเงินให้รวดเร็วกว่าเดิม   

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  การก าหนดระยะเวลาตัดโอนเงินอุดหนุนหน่วยงานที่สอนวิชาบริการ 
  ภาคเรียนละ  ๑  คร้ัง  หลังจากนิสิตด าเนินการเพิ่มถอนรายวิชาแล้ว 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  ขอให้คณะฯ  ที่รับบริการ  ด าเนินการตัดโอนเงินภายใน  ๑  เดือน  หลังจากเปิดภาคเรียน 

  ๒.  น าเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

๔.๓  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

        คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวน ๓ หลักสูตร  ดั้งนี้ 

        ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

        ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

        ๓.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
 พ.ศ. ๒๕๕๒   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
        ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   

๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้    
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 



 
 

-๘- 

๔.๔  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

         คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (รายละเอียดังเอกสารที่แนบ) 

         ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้    

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
  ๔.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 

         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

           คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุง  คือ 
 หลักสูตรนี้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙   ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา   ๕  ปี  ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๓  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาฉพาะ      ๑๐๗  หน่วยกิต 

- วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์     ๒๗  หน่วยกิต 
- วิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์     ๒๘  หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ       ๔๖  หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก          ๖  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี          ๖  หนว่ยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 



 
 

-๙- 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
๑.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
     หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้    
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ  
      เสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.๑  ขอให้เพิ่มค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
        คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
๑.๒  ขอให้ปรับ  Learning Outcome  ให้เป็นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑.๓  หน้า ๘๔  ขอให้จัดรูปแบบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบให้ถูกต้อง 

๒.  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
  

๔.๖  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

         คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญา
ตรี  ภาคพิเศษ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยขอเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   
จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ๕๐  คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

       ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้    
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
 
 



 
 

-๑๐- 

  ๔.๗  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ซึ่งใช้มาเป็น
ระยะเวลา  ๔  ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี้  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฯ ก าหนดและสภาพสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร  
มีรายละเอียดความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๔๙)  กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๓  หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 
หมวดวิชาฉพาะ      ๑๐๗  หน่วยกิต 

- วิชาแกน        ๙๕  หน่วยกิต 
- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า             ๖  หน่วยกิต   
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้    

๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

  
 
 
 
 
 



 
 

-๑๑- 

  ๔.๘  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต) 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  หลักสูตรนี้เปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙  
ซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลา ๔ ปี  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการก าหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ดังนี้  จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฯ ก าหนด และสภาพสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของผู้เรียน  ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร   
มีรายละเอียดความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม  (พ.ศ.๒๕๔๙)  กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๓)  

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๐๗  หน่วยกิต 
หมวดวิชาฉพาะ      ๑๐๗  หน่วยกิต 

- วิชาแกน ไม่น้อยกว่า  ๙๕  หน่วยกิต 
- วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังพิเศษ/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ      

๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ปรับแก้ตามที่     
     คณะกรรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.๑  หน้า ๑  ข้อ  ๕.๓  การรับเข้าศึกษา  ขอให้ปรับแก้ข้อความ  โดยให้มีข้อความว่า 
        “รับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า” 
๑.๒  หน้า ๖  ข้อ ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  ขอให้ปรับเป็นส าเร็จการศึกษา 
         ระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า 

๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 



 
 

-๑๒- 

  ๔.๙  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

          คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ 
โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ  ด้วยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้ใช้มาเป็นเวลา  ๔  ปีแล้ว  
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคม  และมาตรฐานทางการบัญชี  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้  อีกทั้ง
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
การบัญชี 
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐    หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๙   หน่วยกิต 
  -  วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  ๔๒  หน่วยกิต 
  -   วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  ๔๒   หน่วยกิต 
  -   วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๘   หน่วยกิต 
  -   วิชาประสบการณ์วิชาชีพ            ๗   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๑๙  มกราคม ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๑.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้    
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ปรับแก้ตามที่ 
     คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี้ 
     ๑.๑  ขอให้ตรวจสอบ  Curriculum Mapping    ความรับผิดชอบหลัก   
         และ   ความรับผิดชอบรอง   
๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 



 
 

-๑๓- 

๔.๑๐  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

            คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เสนอ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ   
ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ใช้มาเป็นเวลา ๔ ปีแล้ว  
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  และให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้  อีกทั้งเพื่อ 
ให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์   
 โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ๓๐    หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ     ๙๔   หน่วยกิต 
  -  วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  ๓๓  หน่วยกิ ต 
  -   วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า  ๓๐   หน่วยกิต 
  -   วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  ๑๕   หน่วยกิต 
  -   วิชาประสบการณ์วิชาชีพ            ๗   หน่วยกิต 
  -   วิชาเฉพาะเลือก             ๙   หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖   หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
       หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้    
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ปรับแก้ตามที่ 
      คณะกรรมการ ฯ  เสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.๑  หน้า ๒ ข้อ ๕.๒  ภาษาที่ใช้ขอให้ใช้ภาษาไทย 
๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 



 
 

-๑๔- 

๔.๑๑  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน  ๔  หลักสูตร ดั้งนี้ 

          ๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
          ๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
          ๓.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
          ๔.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเน่ือง) พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   

๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้    

๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์  ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ 
      เสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.๑  ขอให้เพิ่มหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
  ๔.๑๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ 

            โลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

              คณะโลจิสติกส์ได้เสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่าง
ประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  ขณะนี้  ก าลังด าเนินการเสนอขอปรับ
แผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
            ๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ 
โลจิสติกส์  และมีความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
            ๒.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในภาคธุรกิจ  และ
อุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรม
ด้านการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  และสามารถน าไปประยุกต์ส าหรับการด ารงชีพได้
เป็นอย่างดี 



 
 

-๑๕- 

           ๓.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า  มีความใฝ่รู้  สามารถใช้ภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๓  หนว่ยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๐  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ         ๙๗  หน่วยกิต 
    -   วิชาเฉพาะด้าน     ๓๒  หน่วยกิต 
    -   วิชาเอก      ๖๕   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี           ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๙  กันยายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้    
๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะโลจิสติกส์  ปรับ แก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ 
     เสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.๑  ขอให้ปรับรูปแบบของหลักสูตร  ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทย 
๑.๒  ขอให้เพิ่มค าสั่งกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
         ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
๑.๓  ขอให้ตรวจสอบ  Learning Outcome 

๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๖- 

๔.๑๓  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
           การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

           คณะโลจิสติกส์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้า
ศึกษา  ภาคปกติ  ๕๐  คน  ภาคพิเศษ  ๕๐  คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๙  กันยายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ 
๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๑๔  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรใหม่ พ.ศ ๒๕๕๓ 

 

              คณะโลจิสติกส์ได้เสนอ  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ขณะนี้  ก าลังด าเนินการเสนอขอปรับแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  โดยมี
วัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
               ๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี  และมี
ความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
               ๒.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในภาคธุรกิจ  และ
อุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรม
ด้านธุรกิจพาณิชยนาวี  และสามารถน าไปประยุกต์ส าหรับการด ารงชีพได้เป็นอย่างดี 
               ๓.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า  มีความใฝ่รู้  สามารถใช้ภาษา  และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
 
 
 



 
 

-๑๗- 

โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๗๔  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๑๕   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ         ๕๓  หน่วยกิต 
    -   วิชาบังคับ     ๔๒  หน่วยกิต 
    -   วิชาเลือก     ๑๑    หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี            ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
               ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๙  กันยายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
  ๑.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับปริญญาตรี (มคอ.๐๒) 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบในหลักการ  โดยขอให้คณะโลจิสติกส์  ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการ ฯ 
        เสนอแนะ  ดังนี้ 

๑.๑  ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
๑.๒  ขอให้ปรับหน้าปกหลักสูตรให้มีค าว่า  “ต่อเนื่อง” 

๒.  น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
๔.๑๕  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 
           ธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

           คณะโลจิสติกส์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยจะเปิดรับนิสิต
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ภาคพิเศษ ๑๐๐ คน   (รายละเอียด
ดังเอกสารที่แนบ) 

 
 
 
 



 
 

-๑๘- 

            ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ 
๙  กันยายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  ๔.๑๖  การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน  ๒  หลักสูตร  ดั้งนี้ 
            ๑.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
            ๒.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม   
หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

          ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒  กันยายน  ๒๕๕๓  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบในหลักการ 
  ๒. น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๙- 

  ๔.๑๗  การทดสอบภาษาต่างประเทศส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
           ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

 

            ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
ข้อ ๒๖ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอก 
ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดท าร่าง 
ระเบียบการทดสอบ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา  

๑.  ร่างระเบียบการการสอบทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑   
      มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
๒.  ปฏิทินการทดสอบ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบร่าง  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา   เร่ือง  การทดสอบ 
  ภาษาต่างประเทศส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

โดยขอให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการฯ  เสนอแนะ   
 

วาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ  
 

  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓ 
 

          ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓  วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๓   เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙  อาคารภปร. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๒๐- 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐  น. 
 

                  
      (นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม)              (นางสาวฐิติพร  จิตตวัฒนะ)  

                            นักวิชาการศึกษา                                    นักวิชาการศึกษา 

            ผู้บันทึกการประชุม                     ผู้บันทึกการประชุม 
 

           
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)   

        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน    

           ผู้บันทึกการประชุม    
 

                       
           (นายพิชิตร  มีพจนา)                   (ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล) 

               ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา           รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


