
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวชิาการ   มหาวิทยาลยับูรพา 

ครั้งที่  5/2548 
วันอังคารที ่ 27  ธันวาคม  2548  เวลา  10.00  น. 

ณ หองประชมุ 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------ 

ผูเขาประชมุ 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.เรณา  พงษเรืองพนัธุ   รองประธานกรรมการ 

           รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัญฑา ผลิตวานนท   (แทน)  กรรมการ 

     (แทน)  คณบดีบัณฑติวทิยาลยั     

3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวด ี เธียรพิเชฐ    กรรมการ  

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

4.  อาจารยวิรัช    คารวะพทิยากลุ   กรรมการ 

          ผูอํานวยการวิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส 

 5.  รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง   ทับศรี    กรรมการ 

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

6.  รองศาสตราจารย ดร.สมสิทธิ ์  จิตรสถาพร   กรรมการ   

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7.  รองศาสตราจารยทัศนยี   ทานตวณิช   กรรมการ 

          ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8.  รองศาสตราจารย ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม    กรรมการ 

           ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

9.  รองศาสตราจารย ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ   กรรมการ    

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

10.  รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ  วุฒิพนัธุชยั   กรรมการ 

        ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

11.  รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  เทอดเทพพทิักษ   กรรมการ 

       ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

12.  รองศาสตราจารยเกษม  พิพัฒนปญญานุกุล  กรรมการ 

                   ผูแทนอาจารยกลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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13.  ศาสตราจารยธวชั   ปุณโณทก   กรรมการ 

        คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 

        กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

14.  ศาสตราจารยบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ ์   กรรมการ 

        คณาจารยประจําผูมีตําแหนงหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 

                    กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

 15.  ศาสตราจารย ดร.พจน  สะเพียรชยั   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒ ิกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 16.  ศาสตราจารย ดร.เสนาะ  ติเยาว    กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 17.  ศาสตราจารยประจํา ดร.จุฑา เทียนไทย   กรรมการ 

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 18.  ศาสตราจารย นายแพทยศาสตร ี เสาวคนธ   กรรมการ   

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

19.  รองศาสตราจารยสุจินต  วิจิตรกาญจน   กรรมการ 

               ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

20.  ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกฤษฎา  บานชืน่   กรรมการ 

               ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

21.  ศาสตราจารย ดร.มนวุดี  หังสพฤกษ   กรรมการ    

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 22.  ศาสตราจารย ดร.วัลลภ  สุระกําพลธร   กรรมการ 

          ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 23.  อาจารยอภิศักดิ์   ไชยโรจนวฒันา   กรรมการและเลขานุการ 

        ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ   

 24.  นายพิชิตร    มีพจนา    ผูชวยเลขานุการ 

        ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา 
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ผูลาประชมุ 
 1.  อธิการบด ี

2.  รองศาสตราจารยสุชาต ิ  เถาทอง       

             ผูแทนอาจารยกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.  ศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ยกสาน   

        ผูทรงคุณวุฒิ กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
ผูเขารวมประชุม 

1.  นางสาววรรณา      แนบเชย   กองบริการการศึกษา 

 2.  นางสาวฐติิพร  จิตตวัฒนะ  กองบริการการศึกษา 
 

ผูเขาชี้แจง 
 1.  รศ.ดร.คเชนทร  เฉลิมวัฒน  คณะวิทยาศาสตร 

2.  ดร.วรรณทนา  ภาณุพินท ุ  คณะวิทยาศาสตร 

 3.  ดร.สุชาดา   กรเพชรปราณ ี  คณะศึกษาศาสตร 

 4.  รศ.วุฒิชาติ   สุนทรสมยั  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 5.  นางสุภาวดี   วาทีธรรมคุณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  

เร่ิมประชุมเวลา 10.10  น. 

 เนื่องจากทานอธิการบดีติดราชการ  จงึมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ  

เปนประธานทีป่ระชุมแทน 
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วาระที ่1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 

 1.1  ขอสังเกต และขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศกึษา 
         เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 

            ดวยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร ไดประชุมเพือ่พิจารณา เร่ือง มาตรฐาน 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2548  โดยเชิญผูบริหาร และผูแทนหนวยงานที ่

เกี่ยวของมารวมประชุมใหขอมูล ขอเท็จจริง และรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการการศึกษา 

ผลการพิจารณาศึกษาในเรือ่งดังกลาว สามารถสรุปสาระสําคัญ ตลอดจนขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

คณะกรรมาธกิารการศึกษา  ซึง่จะกอใหเกิดประโยชนตอการจัดการศกึษาในระดับอุดมศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 

(รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ) 

 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ   

 
วาระที ่2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2548 
        วันที่  20  ตุลาคม  2548 

 

            ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ   คร้ังที ่4/2548 

วันที ่20 ตุลาคม 2548  ใหที่ประชุมรับรอง  (รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2548 

 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไมมี- 

 

 

 



-5- 

 
วาระที ่4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
  ประธานที่ประชุมขอความเหน็ชอบจากที่ประชุมในการนาํหลักสูตรใหมพิจารณาเปนวาระแรก 

 
4.1  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิจัย วดัผลและสถติิการศกึษา  
      หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

            ดวยคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา 

วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  ซึ่งบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการ  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี ้

  1.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มคีวามรู ความเชี่ยวชาญทัง้ดานวิธีวทิยาการวิจัยและสถิติ วิธวีิทยาการ 

       วัดผลการศึกษา มีจรรยาบรรณนักวิจยั  มีทกัษะและวิสัยทัศนความเปนสากล 

  2.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตตอบสนองความตองการกาํลังคนดานการพฒันางานวจิัยของประเทศ 

       ในการสรางฐานความรูเพื่อพัฒนานวตักรรมใหมใหแขงขันกับตางประเทศได 

  3.  เพื่อผลิตผลงานวิจยัที่สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการดานวธิีวทิยาการวิจัยสถิติ 

       และการวดัผลการศึกษา  (รายละเอยีดการประชุมดังเอกสารที่แนบ) 

  โครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

  แบบ 1 (ทําวทิยานพินธไมบังคับศึกษางานรายวิชา) 

  ก.  รายวิชาสมัมนาวทิยานพินธดุษฎีบัณฑิต 1-3 (ไมนบัหนวยกิต) 

  ข.  วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต  48  หนวยกิต 

  แบบ 2 (ทําวทิยานพินธและศึกษางานรายวิชา) 

  ก.  รายวิชาบงัคับ   12  หนวยกิต 

  ข.  รายวิชาสมัมนาวทิยานพินธดุษฎีบัณฑิต 1-3 (ไมนบัหนวยกิต) 

  ค.  วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต  36  หนวยกิต 
  

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวันที ่29 กันยายน 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่11/2548  เมื่อวันที่ 9 พฤศจกิายน 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาวิจยั วัดผลและสถิติการศกึษา  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 06) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  ขอใหคณะศึกษาศาสตรนํากลับไปพิจารณาทบทวน  ดังนี ้

       1.1   อาจารยประจาํ  ขอใหคณะฯ ยนืยนัวาไมไดเปนอาจารยในหลกัสูตรอื่น 

       1.2   เพิ่มขอมูลเกีย่วกับภาระงานการเปนกรรมการควบคุมวทิยานพินธของอาจารย 

ประจําหลกัสตูร 

       1.3   เนื้อหารายวิชาจะรวมกับเทคนิคการวิเคราะห วิจยัไดอยางไร 

       1.4  คุณสมบัติของผูที่จะเขาศกึษาควรจะระบุใหชัดเจน  

       1.5   คําอธิบายรายวิชา ขอใหชัดเจนกวานี ้

       1.6   ยุบรวมรายวิชาบางรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน 

  2.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาดูแลรายละเอียด 

     ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะกอน  จากนัน้ใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยั 

     เพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 15 ชุด  พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  

     จาํนวน 1 แผน 

 
4.2  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิจยั วัดผล และสถิติการศึกษา หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548 ภาคพิเศษ 

 

                  ดวยคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา หลักสตูรใหม พ.ศ. 2548 

ภาคพิเศษ  โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแตภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2549  จาํนวนนิสิตที่รับเขาศึกษา   

จํานวน 20 คน  (รายละเอยีดดังเอกสารทีแ่นบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวันที่ 29 กนัยายน 2548 

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่11/2548  เมื่อวันที่ 9 พฤศจกิายน 2548  ไดใหความเหน็ชอบ

เรียบรอยแลว   
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ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผล และสถิติการศกึษา หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2548 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

1.  ขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวนจํานวนนิสิตที่รับเขาศกึษา เพื่อไมใหอาจารยประจําหลกัสูตร 

     มีภาระงานในการเปนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธมากเกินไป 

  2.  เมื่อปรับแกแลว ขอใหนาํเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาดูแลรายละเอียด 

     ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะกอน  จากนัน้ใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลยั 

     เพื่อพิจารณาตอไป โดยจัดทําเปนเอกสารจํานวน 15 ชุด  พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  

     จาํนวน 1 แผน 
 

4.3  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

คณิตศาสตร   หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  โดยมีวัตถุประสงค คือ  

         1.  เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนาํทางวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตรข้ันสูง 

         2.  เพื่อพฒันาบุคลากรใหมีความรูทางคณิตศาสตรเพื่อเปนนักวิจยัคณิตศาสตรข้ันสูง 

         3.  เพื่อพฒันาบุคลากรใหมีความสามารถทีจ่ะพฒันาและแสวงหาความรูทางดานคณิตศาสตร 

ระดับสูงใหมีความกาวหนาทางวิชาการ และทันสมัยอยูเสมอ 

         4.  เพื่อพฒันาบุคลากรใหสามารถสรางองคความรูใหมทางคณิตศาสตร 

โครงสรางของหลักสูตร 

        แบบ 1(2) แบบ 2(1) แบบ 2(2) 

  1.  วิทยานิพนธ         48      48       36 

  2.  รายวิชา    ไมนอยกวา      -      24      12 

       2.1  หมวดวิชาพื้นฐาน        -      12       - 

       2.2  หมวดวิชาบงัคับ         -         3        3 

       2.3  หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา      -        9        9 
    รวม  ไมนอยกวา     48      72      48 
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่9/2548  เมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 

2548   และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 13/2548  เมื่อวนัที ่19 ธันวาคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดดังเอกสารที่แนบ) 
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ประเด็นเสนอ   เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาเอก (แบบ 06) 

 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
4.4  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

               สาขาวิชาคณิตศาสตร หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549   
 

          ดวยคณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวทิยาลยัไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิต 

ระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  ภาคปกติ 

โดยจะเปดรับนิสิต  ต้ังแตภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2549  จาํนวนนิสิตที่รับเขาศึกษา แผน ก ปละประมาณ  

6 คน  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ในการประชมุคร้ังที่ 9/2548 เมื่อวนัที ่24 พฤศจกิายน  

2548  และ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชมุคร้ังที่ 12/2548  เมื่อวนัที ่13 ธันวาคม 2548  ไดให 

ความเห็นชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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4.5  หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ป) สาขาวชิาการสอนศิลปะ  
        หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549   
 

          ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลกัสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอน 

ศิลปะ  หลักสตูรใหม พ.ศ. 2549  โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะสาขาวิชา คือ เพื่อใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถใน 

การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

  โครงสรางหลกัสูตร   จาํนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 171 หนวยกิต 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป       31 หนวยกิต 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ    134 หนวยกิต 

       -  วิชาชพีครูบังคับ  58 

       -  วิชาชพีครูเลือก    7 

       -  วิชาเอกบังคับ  62 

       -  วิชาเอกเลือก  14  

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต   

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)  
 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวนัที ่28 สิงหาคม 2548  และ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่12/2548  เมื่อวันที ่13 ธันวาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

  1.  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนศิลปะ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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4.6  การขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี  หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  
      สาขาวิชาการสอนศิลปะ หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

            ดวยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอเอกสารความพรอมในการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอนศิลปะ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549  โดยจะเปดรับนิสิต 

ต้ังแตภาคเรียนตน ปการศึกษา 2549   จํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษา  ภาคปกติ   30  คน  และ ภาคพเิศษ  30  คน 

(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่8/2548  เมื่อวนัที ่28 สิงหาคม 2548  และ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่12/2548  เมื่อวันที ่13 ธันวาคม 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว 

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการขอเปดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต   

  สาขาวิชาการสอนศิลปะ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ โดยขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวนอาจารยประจําในกรณีที่เปดรับ 

       นิสิตทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ ซึง่จะตองมีอาจารยประจําครบ 10 คน 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
4.7  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 ของคณะวทิยาศาสตร  

 

                  ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

จํานวน 3 สาขาวิชา ดังนี ้

         1.  สาขาวิชาเคม ี  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลกัสูตร คือ  

(1)  หลักสูตรเดิมเปนหลักสตูร ป พ.ศ. 2545  

(2)  เพื่อปรับโครงสรางของหมวดศึกษาทัว่ไป ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร 

       พ.ศ. 2549 ของมหาวทิยาลัย 

(3)  เพื่อปรับเนื้อหาของรายวิชาในหมวดวชิาแกน วิชาเฉพาะดาน และวิชาเอก ใหทนัสมัย 

       และมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมทัง้ตรงตามความตองการของสงัคม 
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         2.  สาขาวิชาชวีวทิยา  โดยมีเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คือ  เพื่อใหสอดคลองและ 

เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมทั้งสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไป จงึไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม 

โดยการปรับโครงสรางของหลักสูตรใหมหีนวยกิตเพิ่มข้ึน เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสศึกษาวิชากวางขึ้น  โดยเฉพาะวิชา 

ที่เปดใหม ๆ ซึง่ทนัตอเหตุการณปจจุบัน นอกจากนี้ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรางในหมวดตาง ๆ ใหเหมาะสมตอ 

การเรียนการสอนและเปนประโยชนตอนิสิตและใหมีความรูพอเพยีงที่จะดํารงตนในสงัคมไดอยางด ี รวมทัง้สามารถ 

ใชเปนพืน้ฐานในสาขาวิชาอืน่ ๆ ที่เกีย่วของได ในสวนวิชาเอกในหมวดวิชาเฉพาะไดมีการปรับปรุงเนื้อหาและเพิม่ 

สาขาวิชาทีท่นัสมัย และมีความหลากหลายมากขึน้  ทาํใหสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและ 

การดํารงชวีติอยูในสภาพสงัคมเศรษฐกิจของยุคปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       3.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร   
 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ในการประชุมคร้ังที ่9/2548  เมื่อวันที่ 15 กนัยายน 2548    

และคณะกรรมการบริหารวชิาการ ในการประชุมคร้ังที ่11/2548  เมื่อวันที่ 9 พฤศจกิายน 2548  ไดใหความเหน็ชอบ 

เรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

1.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ของคณะวิทยาศาสตร  ดังนี ้

   1.1  สาขาวิชาเคมี 

   1.2  สาขาวิชาชีววทิยา 

   1.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับรายวิชาภาษาองักฤษในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

       ตามที่สภามหาวิทยาลยัเสนอแนะ 

  2.  นําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

       พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 
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4.8  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

 

                  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  

จํานวน 42 สาขาวิชา แบงเปนสาขาวิชาเอก  จาํนวน 23 สาขาวิชา  วิชาโท จํานวน 19 สาขาวิชา   ดังนี ้
  1.  สาขาวิชาเอก  จาํนวน 23 สาขาวชิา  ดังนี ้
      (หลักสูตร 4 ป) 

       1.1  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 10 สาขาวชิา คือ 

   1.1.1  สาขาวชิาประวัติศาสตร  * 

   1.1.2  สาขาวชิาภาษาจีน * 

   1.1.3  สาขาวชิาภาษาเกาหลี * 

   1.1.4  สาขาวชิาภาษาญี่ปุน * 

   1.1.5  สาขาวชิาภาษาไทย *** 

   1.1.6  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ **** 

   1.1.7  สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน **** 

   1.1.8  สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา **** 

   1.1.9  สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร **** 

   1.1.10 สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา ** 

       1.2  หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จํานวน 1 สาขาวชิา คือ 

   1.2.1  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร * 

       1.3  หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ 

   1.3.1  สาขาวชิานิเทศศาสตร ** 

       1.4  หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ 

   1.4.1  สาขาวชิารัฐศาสตร ** 

       1.5  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ 

   1.5.1  สาขาวชิาการบรหิารทั่วไป ** 

       1.6  หลักสตูรบัญชีบัณฑิต  จํานวน 1 สาขาวิชา คือ  

   1.6.1  สาขาวชิาการบัญช ี*** 

       1.7  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 2 สาขาวิชา คือ 

   1.7.1  สาขาวชิาภูมิศาสตร **** 

   1.7.2  สาขาวชิาจิตวทิยา **** 
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       1.8  หลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 2 สาขาวิชา คือ 

   1.8.1  สาขาวชิานิติศาสตร **** 

   1.8.2  สาขาวชิานิติศาสตร ภาคบัณฑิต **** 

       1.9  หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

       (หลักสูตรตอเนื่อง) 

       1.10  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ (ตอเนื่อง)  *** 

       1.11  หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ 

    1.11.1 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป **** 

       1.12  หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง)  จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ 

    1.12.1 สาขาวิชาการบัญชี **** 
  2.  วิชาโท  จาํนวน 19 สาขาวชิา  ดังนี ้
       2.1  วิชาโทประวัติศาสตร * 

       2.2  วิชาโทการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม * 

       2.3  วิชาโทเศรษฐศาสตร * 

       2.4  วิชาโทภาษาจีน * 

       2.5  วิชาโทภาษาญี่ปุน * 

       2.6  วิชาโทภาษาเกาหล ี* 

       2.7  วิชาโทนิเทศศาสตร ** 

       2.8  วิชาโทภูมิศาสตร ** 

       2.9  วิชาโทบริหารธุรกิจ *** 

       2.10  วิชาโทการทองเทีย่ว *** 

       2.11  วิชาโทภาษาไทย *** 

       2.12  วิชาโทสังคมวทิยา **** 

       2.13  วิชาโทสังคมวทิยาการทองเทีย่ว **** 

       2.14  วิชาโทรัฐศาสตร **** 

       2.15  วิชาโทนิติศาสตร **** 

       2.16  วิชาโทจิตวทิยา **** 

       2.17  วิชาโทศาสนาและปรัชญา **** 

       2.18  วิชาโทภาษาอังกฤษ **** 

       2.19  วิชาโทภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ****      (รายละเอียดดงัเอกสารที่แนบ) 
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   ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ  ไดใหความเหน็ชอบแตละสาขาวิชาเรียบรอยแลว ดังนี ้

  *     คร้ังที่ 9/2548  เมื่อวนัที่ 22 กันยายน 2548 

  **   วาระพเิศษ  คร้ังที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 

  *** วาระพเิศษ  คร้ังที่ 2/2548  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 

  **** วาระสืบเนื่อง คร้ังที่ 10/2548  เมื่อวนัที่ 20 ตุลาคม 2548 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที ่11/2548  เมื่อวันที ่9 พฤศจกิายน 2548  และในการประชมุ 

คร้ังที่ 12/2548  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548   ไดใหความเหน็ชอบเรียบรอยแลว   

 

ประเด็นเสนอ  เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.  จาํนวน 42 สาขาวิชา แบงเปนสาขาวิชาเอก จาํนวน 23 สาขาวิชา วิชาโท จํานวน 19 สาขาวิชา 

  2.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมติัหลักสูตรระดับปริญญาตรี (แบบ 02) 
 

มติ  ที่ประชุมมมีติ  ดังนี ้

  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 10 สาขาวิชา  

       1.1   เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

        ตามที่สภามหาวทิยาลยัเสนอแนะ 

       1.2   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน 1 แผน 

  2.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  จาํนวน 1 สาขาวิชา  

       2.1   เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

        ตามที่สภามหาวทิยาลยัเสนอแนะ 

       2.2   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน 1 แผน 

  3.  หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 1 สาขาวิชา  

       3.1   เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

        ตามที่สภามหาวทิยาลยัเสนอแนะ 

       3.2   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน 1 แผน 
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  4.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ  จํานวน 1 สาขาวิชา  

       4.1   เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

        ตามที่สภามหาวทิยาลยัเสนอแนะ 

       4.2   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน 1 แผน 

  5.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จํานวน 1 สาขาวิชา  

       5.1   เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

        ตามที่สภามหาวทิยาลยัเสนอแนะ 

       5.2   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน 1 แผน 

  6.  หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  จาํนวน 1 สาขาวิชา  

       6.1   เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

        ตามที่สภามหาวทิยาลยัเสนอแนะ 

       6.2   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน 1 แผน 

  7.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 2 สาขาวิชา  

       7.1   เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

        ตามที่สภามหาวทิยาลยัเสนอแนะ 

       7.2   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน 1 แผน 

  8.  หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต  จาํนวน 2 สาขาวิชา  

       8.1   เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

        ตามที่สภามหาวทิยาลยัเสนอแนะ 

       8.2   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน 1 แผน 
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  9.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    

       9.1   เห็นชอบในหลกัการ  โดยขอใหคณะฯ ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

        ตามที่สภามหาวทิยาลยัเสนอแนะ 

       9.2   ขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวนการแยกเลมหลักสูตรเปนสาขาวิชาละ 1 เลม  หากยงัม ี

อาจารยประจาํหลักสูตรไมครบทั้ง 6 สาขาวิชา  ใหชะลอการปรับปรุงไปกอน  

       9.3   ยุบรวมรายวิชาบางรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน 

       9.4   ปรับแกรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษที่ใชใหถูกตอง เชน Cultural เปน Culture  เปนตน 

       9.5   รายวิชาแกนทีทุ่กสาขาวิชาตองเรียน  ควรจะเพิ่มรายวชิาทีท่ันสมัยเขาไปดวย   

   เชน  รายวิชามานษุยวิทยาดานธุรกิจ  เปนตน 

       9.6   นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จาํนวน 15 ชุด 

        พรอมบันทึกขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จํานวน 1 แผน 

  10.  หลกัสูตรวิชาโท  จํานวน 19 สาขาวิชา 

         10.1  เหน็ชอบในหลักการ   

         10.2  หลกัสูตรวิชาโทบริหารธุรกิจปรับใหสอดคลองกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

         10.3  นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  โดยจัดทําเปนเอกสาร จํานวน 15 ชุด 

            พรอมบันทกึขอมูลใสแผนดิสกเก็ต  จาํนวน 1 แผน 

 
วาระที ่5 เรื่องอื่น ๆ  
  5.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ป พ.ศ. 2549 
 

          ประธานฯ  ขอใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประชมุคณะกรรมการสภาวิชาการ 

ในป พ.ศ. 2549   
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คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  วันที่/เวลา 09.30 น. ครั้งที่  วันที/่เวลา 09.30 น. ครั้งที ่ วันที/่เวลา 13.30 น. 

1/2549 6 มกราคม 2549 1/2549 17 มกราคม 2549 * 1/2549  มกราคม 2549 

2/2549 14 กุมภาพันธ 2549 2/2549 28 กุมภาพันธ 2549   

3/2549 14 มีนาคม 2549   2/2549  มีนาคม 2549 

4/2549 11 เมษายน 2549 3/2549 25 เมษายน 2549   

5/2549 9 พฤษภาคม 2549   3/2549  พฤษภาคม 2549 

6/2549 13 มิถุนายน 2549 4/2549 27 มิถุนายน 2549   

7/2549 11 กรกฎาคม 2549   4/2549  กรกฎาคม 2549 

8/2549 15 สิงหาคม 2549 5/2549 22 สิงหาคม 2549   

9/2549 12 กันยายน 2549   5/2549  กันยายน 2549 

10/2549 10 ตุลาคม 2549 6/2549 24 ตุลาคม 2549   

11/2549 14 พฤศจิกายน 2549   6/2549  พฤศจิกายน 2549 

12/2549 12 ธันวาคม 2549 7/2549 26 ธันวาคม 2549   
 

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา 12.30 น. 

 

 

 

               (นายพิชติร    มีพจนา) 

                  ผูอํานวยการกองบรกิารการศึกษา 

          ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ 

                            ผูบันทึกการประชุม 

 

 

                 (อาจารยอภิศักดิ์    ไชยโรจนวัฒนา) 

           ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

                กรรมการและเลขานกุารสภาวิชาการ 

            ผูตรวจรายงานการประชมุ 


