
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยบูรพา 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๒ 
วันอังคารท่ี  ๑๕   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
------------------ 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์  ประธานกรรมการ 

อธิการบดี  
๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ ์ กรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓.  ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔.  ศาสตราจารย์ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ ์  กรรมการ  

  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  กรรมการ 
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๗.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์  กรรมการ  
       คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  กรรมการ  

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
๙.  รองศาสตราจารย์เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล  กรรมการ 

                  ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย  กรรมการ 

       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี   ชัดแช้ม  กรรมการ  
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๑๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์  กรรมการและเลขานุการ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

๑๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
๑๕.  นายพิชิตร มีพจนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๖.  นางสาววรรณา แนบเชย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
ผู้ลาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์   
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศรีสุพรรณ    
 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์   
           คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๔.  ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง   
       ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี   

          ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ    

           ผู้แทนอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
หมายเหตุ รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี   เทิดเทพพิทักษ์  คณบดีคณะอัญมณี  ได้หมดวาระการด ารง 
  ต าแหน่งคณบดีคณะอัญมณี ท าให้การเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการสิ้นสุดลงตามข้อบังคับ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ (๒)  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ กองบริการการศึกษา 
๒. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม กองบริการการศึกษา 

 ๓. นางปัทมา  วรรัตน์ กองบริการการศึกษา 
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ผู้เข้าชี้แจง 
๑. ดร.มานะ  เชาวรัตน์   คณบดคีณะโลจิสติกส์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๓.   รองศาสตราจารย์ส าเภา  จงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป คณะพยาบาลศาสตร์ 
๕. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  ฉายวิมล คณะศึกษาศาสตร์ 
๗. ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา คณะศึกษาศาสตร์  
๘. อาจารย์ปัณฑา  ลาภชุ่มศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๙. ดร.กนกพร  ศรีญาณลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๐. นางสาวสุภาภรณ์ ค าเสียง กองการเจ้าหน้าที่ 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๕   น. 
  
วาระที่ ๑   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑   การปิดหน่วยสอนนอกท่ีตั้งของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน ๑ ศูนย์การศึกษา  
   
  ตามที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ณ ศูนย์การศึกษาแม่ฮ่องสอน  มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙  เป็นต้นมา  ความทราบแล้วนั้น  บัดนี้ 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์จะปิดศูนย์การศึกษาแม่ฮ่องสอน  ด้วยเหตุผลส าคัญ  คือ  วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์มีนโยบายหลัก ด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเน้นที่จะผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท 
แผน ก  และระดับปริญญาเอกในภาคตะวันออก  วิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรในการปิดศูนย์การศึกษาแม่ฮ่องสอน 
ภายหลังจากที่นิสิตกลุ่มปัจจุบันได้ส าเร็จการศึกษาในภาคปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบและขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 
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 ๑.๒   การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
  ประเมินคุณภาพการศึกษา  
   
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  และคณะกรรมการบริหาร สมศ. ได้รับรองผลการ
ประเมินแล้ว โดย สมศ. ได้มีหนังสือที่ ๐๑๓/๒๕๕๒  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับสถาบัน 
ระดับกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 
กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ  ตั้งแต่วันที่  
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐  ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวออกให้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
  ในการน้ี ส านักงานฯ ได้ส่งหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้
มหาวิทยาลัยสามารถประชาสัมพันธ์ตามระเบียบส านักงาน ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)   
 
ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๕ /๒๕๕๒  
          วันท่ี  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๒  

 
           ประธานเสนอเร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ ๕ / ๒๕๕๒  
วันที่ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๒   ให้ที่ประชุมรับรอง  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒  
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม   
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วาระที่ ๓   เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑  พิจารณารายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีมีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
   

  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒   ได้พิจารณา เร่ือง รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  ท่ีประชุมมีมติ ขอให้มหาวิทยาลัยติดต่อบรรณาธิการของวารสารแต่ละฉบับ  
เพื่อยืนยันข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ๘  ประเด็น 
   ในการนี ้ มหาวิทยาลัยขอเสนอรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการ
กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
  ๑.  รายชื่อวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ  จ านวน ๒๘ ฉบับ 
  ๒.  รายชื่อวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ จ านวน ๙ ฉบับ 
  ๓.  รายชื่อวารสารกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน ๓ ฉบับ 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Review) 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  ให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
 (Peer Review) 
๒.   ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด 
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

 ๓.๒  ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ ของ  
  นายอัณณพ  ปาลวัฒน์วิไชย  ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์พิเศษ  
  โดยวิธีพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและต่อเรือ 
   

  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังพิเศษ /๒๕๕๒   
เมื่อวันที่ ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๒  ได้พิจารณา เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการของ นายอัณณพ  ปาลวัฒน์วิไชย   ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ 
สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและต่อเรือ  ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมดรรชนีท้ายเล่ม  เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของ 
“ต าราเร่ืองเทคโนโลยีการต่อเรือ”   
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  ในการน้ี  นายอัณณพ  ปาลวัฒน์วิไชย  ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยและส่งต าราที่
แก้ไข ณ กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  (ดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของ 
  นายอัณณพ  ปาลวัฒน์วิไชย  ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์พิเศษ  
  โดยวิธีพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและต่อเรือ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  ให้ความเห็นชอบการประเมินผลงานทางวิชาการของ  นายอัณณพ  ปาลวัฒน์วิไชย  
 ซึ่งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษสาขาวิชา 
 วิศวกรรมออกแบบและต่อเรือ 
๒.   ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด 
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
วาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒ 
   
  ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี  
สถาบันสมทบ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้เสนอหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมี
เหตุผลในการปรับปรุง  ดังนี้ 

         สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ท าหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพมานานกว่า  ๕๐  ปี  หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาในสังกัดที่ใช้อยู่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ของสังคมไทยมาโดยตลอด  หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
ฉบับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยเร่ิมใช้ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นมา  กระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกประกาศ  เร่ือง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัยแสดง
การปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยทุก  ๕  ปี  และก าหนดให้การจัด
การศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  
มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง  ผู้อื่น  และสังคม  เป็นผู้ใฝ่รู้  สามารถคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี  มีคุณธรรม  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ
ประชาคมนานาชาติ  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
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         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  และวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี  
เป็นวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ได้เห็นความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และยึดแนวคิดของหลักสูตรแบบบูรณาการ  ให้มีความ
สมดุลของเนื้อหาสาระทั้งด้านการดูแลระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ  เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและสังคมไทยในปัจจุบัน 

         โครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๔๔  หน่วยกิต 
         ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐  หน่วยกิต 
         ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๘  หน่วยกิต 
               ๑.  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        ๓๓ 
               ๒.  กลุ่มวิชาชีพ         ๗๕ 
         ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       ๖  หน่วยกิต  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 

         ทั้งนี้  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  และวิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี  เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๒  และคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์  
ในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุม
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.๐๒) 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. ๐๒)   
โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ดังนี ้
๑.๑ หน้า ๔ ปีที่ ๔ ข้อ ๒ ขอให้ปรับแก้เป็น “ท างานได้อย่างมีอิสระ โดยตัดสินใจ 
 เชิงคลินิกและแก้ปัญหาทางการพยาบาลได้ทุกระดับความรุนแรง” 

๒.   เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น 
 เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
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 ๔.๒   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
  ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕ 
  
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
  “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.๒๕๔๕  ได้ด าเนินการผลิตมหาบัณฑิตเป็นเวลา ๗ ปีแล้ว เห็นสมควรปรับปรุง เพื่อให้ความรู้พื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการศึกษาในวิชาเฉพาะสาขา” 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข  คือ 
  ๑.   ปิดรายวิชาในหมวดวิชาแกน จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 
   ๓๐๑๕๑๒ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๓(๓-๐-๖) 
     Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics 
   ๓๑๒๕๐๑ การวิจัยและวิเคราะห์สถิติ     ๓(๓-๐-๖) 
     Researches and Statistical Analysis 
  ๒.   เปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาแกน จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี ้
   ๓๐๑๕๑๒ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๒(๑-๒-๓) 
     Innovation for Learning and Teaching Science and Mathematics 
   ๓๑๒๕๐๑ สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา    ๒(๑-๒-๓) 
     Statistics for Science Education and Mathematics Education 
   ๓๑๒๖๗๓ ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา   ๒(๑-๒-๓) 
     Research Methodology for Science Education and Mathematics  
     Education 
  ๓.   เปิดรายวิชาใหม่เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะสาขา จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
   ๓๒๑๕๘๔ ความรู้พื้นฐานอีเลิร์นนิง   ๒(๑-๒-๓) 
     Principle of E-Learning 
  

ทั้งนี้  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  
๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๒  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
  ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
 คณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
 คณะกรรมการฯ  ดังนี ้

๑.๑ ขอให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา ๓๐๑๕๑๒  เป็น “Innovation in  
 Learning and Teaching Science and Mathematics” 

๒.   เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น 
 เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
 ๔.๓   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕ 
  
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมศีึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  ดังนี้ 
  “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมศีึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๔๕  
ได้ด าเนินการผลิตมหาบัณฑิตเป็นเวลา ๗ ปีแล้ว เห็นสมควรปรับปรุง เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวมีความ
เหมาะสมทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน  ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรจะเพิ่มรายวิชาที่สร้างความเข้มแข็งพื้นฐานทางเคมี  เพิ่มรายวิชาประยุกต์
ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน นอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนเลขรหัสวิชาใหม่  เพื่อการบริหารจัดการในภาควิชา
อย่างมีประสิทธิภาพ” 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข  คือ 
  ๑.   ปิดรายวิชาในหมวดวิชาแกน จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 
   ๓๐๑๕๑๒ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๓(๓-๐-๖) 
     Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics 
   ๓๑๒๕๐๑ การวิจัยและวิเคราะห์สถิติ     ๓(๓-๐-๖) 
     Researches and Statistical Analysis 
  ๒.   เปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาแกน จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี ้
   ๓๐๑๕๑๒ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ๒(๑-๒-๓) 
     Innovation for Learning and Teaching Science and Mathematics 
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   ๓๑๒๕๐๑ สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา    ๒(๑-๒-๓) 
     Statistics for Science Education and Mathematics Education 
   ๓๑๒๖๗๓ ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา   ๒(๑-๒-๓) 
     Research Methodology for Science Education and Mathematics 
     Education 
  ๓.   ปิดรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะสาขา จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 
   ๓๐๓๗๖๑  ชีวเคมีกับผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ   ๒(๑-๓-๒) 
     Biochemistry and Natural Products 
   ๓๐๓๗๖๒  เคมีอินทรีย์และโพลีเมอร์    ๓(๓-๐-๖) 
     Organic and Polymers Chemistry  
   ๓๐๓๗๖๓  เคมีวิเคราะห์กับสิ่งแวดล้อม   ๓(๓-๐-๖) 
     Analytical Chemistry and Environment  
  ๔.   เปิดรายวิชาใหม่เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะสาขา  จ านวน ๘ รายวิชา ดังนี้ 
   ๓๒๕๑๑๒  เทคโนโลยีข้อมูลทางเคมี    ๒(๒-๐-๔) 
     Chemical Information Technology  
   ๓๒๕๑๑๓  สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ  ๒(๒-๐-๔) 
     Medicinal Plants and Natural Products  
   ๓๒๕๑๑๔  การสังเคราะห์สารอินทรีย์ท่ีมีฤทธิ์ทางยา  ๒(๒-๐-๔) 
     Organic Medicinal and Pharmaceutical Synthesis  
   ๓๒๕๑๑๕  เคมีอุตสาหกรรมและโพลีเมอร์   ๒(๒-๐-๔) 
     Industrial Chemistry and Polymer  
   ๓๒๕๑๑๗ ชีวเคมีประยุกต์     ๒(๒-๐-๔) 
     Applied Biochemistry  
   ๓๒๕๑๑๙  เคมีส าหรับค่ายวิทยาศาสตร์   ๒(๒-๐-๔) 
     Chemistry for Science Camps  
   ๓๒๕๗๖๓  เคมีวิเคราะห์กับสิ่งแวดล้อม   ๒(๒-๐-๔) 
     Analytical Chemistry and Environment  
   ๓๒๑๕๘๔  ความรู้พื้นฐานอีเลิร์นนิง    ๒(๑-๒-๓) 
     Principle of E-Learning  
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  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๒  
ตุลาคม  ๒๕๕๒  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นท่ีเสนอ   เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
 เคมศีึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
 คณะกรรมการฯ  ดังนี ้

๑.๑ ขอให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา ๓๐๑๕๑๒  เป็น “Innovation in  
 Learning and Teaching Science and Mathematics” 

๒.   เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น 
 เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
 ๔.๔   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕   
 
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
  “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ได้ด าเนินการผลิตมหาบัณฑิตเป็นเวลา ๗ ปีแล้ว เห็นสมควรปรับปรุง เพื่อให้ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษา 
ในวิชาเฉพาะสาขา และเพื่อแก้ไขรหัสวิชาที่ซ้ าซ้อน” 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข  คือ  
  ๑.   ปิดรายวิชาในหมวดวิชาแกน จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 
   ๓๐๑๕๑๒  นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ๓(๓-๐-๖) 
     Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics 
   ๓๑๒๕๐๑  การวิจัยและวิเคราะห์สถิติ   ๓(๓-๐-๖) 
     Researches and Statistical Analysis  
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  ๒.   เปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาแกน จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี ้
   ๓๐๑๕๑๒  นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ๒(๑-๒-๓) 
     Innovation for Learning and Teaching Science and Mathematics 
   ๓๑๒๕๐๑  สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
     Statistics for Science Education and Mathematics Education  
   ๓๑๒๖๗๓  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา   ๒(๒-๐-๔) 
     Research Methodology for Science Education and Mathematics 
     Education 
  ๓.  ปิดรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะสาขา  จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 
   ๓๐๖๖๓๗  สัตว์เศรษฐกิจ     ๓(๒-๓-๔) 
     Economic Animals 
   ๓๐๖๖๓๘  ชีววิทยาการเจริญส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา ๓(๒-๓-๔) 
     Developmental Biology for Science Education  
   ๓๐๖๖๔๕  พืชสมุนไพร     ๓(๒-๓-๔) 
     Medicinal Plants 
  ๔.   เปิดรายวิชาใหม่เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะสาขา  จ านวน ๔ รายวิชา ดังนี้ 
   ๓๐๖๖๓๙  สัตว์เศรษฐกิจ     ๓(๒-๓-๔) 
     Economic Animals 
   ๓๐๖๖๑๒  ชีววิทยาการเจริญส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา ๓(๒-๓-๔) 
     Developmental Biology for Science Education  
   ๓๐๖๖๔๖  พืชสมุนไพร     ๓(๒-๓-๔) 
     Medicinal Plants 
   ๓๒๑๕๘๔  ความรู้พื้นฐานอีเลิร์นนิง    ๒(๑-๒-๓) 
     Principle of E-Learning  
 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
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ประเด็นท่ีเสนอ   เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕   

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
 ชีววิทยามีศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
 คณะกรรมการฯ  ดังนี ้

๑.๑ ขอให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา ๓๐๑๕๑๒  เป็น “Innovation in  
 Learning and Teaching Science and Mathematics” 

๒.   เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น 
 เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 

 ๔.๕  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙   
   
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
  “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙   
ได้ด าเนินการผลิตมหาบัณฑิตเป็นเวลา ๔ ปีแล้ว เห็นสมควรปรับปรุง เพื่อให้ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษา   
ในวิชาเฉพาะสาขา และเพื่อเพิ่มความรู้ที่เป็นประโยชน์ในวิชาเฉพาะสาขา” 
  สาระในการปรับปรุงแก้ไข  คือ  
  ๑.  ปิดรายวิชาในหมวดวิชาแกน จ านวน ๒ รายวิชา  ดังนี้ 
   ๓๐๑๕๑๒  นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ๓(๓-๐-๖) 
     Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics 
   ๓๑๒๕๐๑  การวิจัยและวิเคราะห์สถิติ   ๓(๓-๐-๖) 
     Researches and Statistical Analysis  
  ๒.   เปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาแกน จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี ้
   ๓๐๑๕๑๒  นวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ๒(๑-๒-๓) 
     Innovation for Learning and Teaching Science and Mathematics 
   ๓๑๒๕๐๑  สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
     Statistics for Science Education and Mathematics Education  
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   ๓๑๒๖๗๓  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา   ๒(๒-๐-๔) 
     Research Methodology for Science Education and Mathematics  
     Education 
  ๓.   เปิดรายวิชาใหม่เป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะสาขา  จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 
   ๓๐๘๕๑๖  คลื่นและทัศนศาสตร์    ๓(๓-๐-๖) 
     Waves and Optics  
   ๓๐๘๕๘๐  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครูฟิสิกส์  ๓(๓-๐-๖) 
     Environmental Science for Physics Teacher  
   ๓๒๑๕๘๔  ความรู้พื้นฐานอีเลิร์นนิง    ๒(๑-๒-๓) 
     Principle of E-Learning  
 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
   
ประเด็นท่ีเสนอ   เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
 ฟิสิกส์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๕  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
 คณะกรรมการฯ  ดังนี ้

๑.๑ ขอให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชา ๓๐๑๕๑๒  เป็น “Innovation in  
 Learning and Teaching Science and Mathematics” 

๒.   เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็น 
 เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
 ๔.๖   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   
  คณะโลจิสติกส์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  คือ  เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขใน



 - ๑๕ - 

การส าเร็จการศึกษา  ส าหรับผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  (คปก.)  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก   
  สาระส าคัญในการปรับปรุง  คือ  เพิ่มเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษาส าหรับผู้ที่ได้รับทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม  ๒๕๕๒  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
 การจัดการโลจิสติกส์  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
 ๔.๗  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
เรียบร้อยแล้ว  โดยใช้ชื่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ 
ได้เสนอขอปรับแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อขอเปลี่ยนชื่อจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา แล้ว  แต่
เน่ืองจากขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ซึ่งจะน าหลักสูตรดังกล่าวบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ต่อไป  
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางจิตวิทยาการปรึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยาการ
ปรึกษา มีความรู้ในเน้ือหา หลักการ ทฤษฎี สามารถบูรณาการ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ เพื่อการเป็นผู้น าด้าน
จิตวิทยาการปรึกษาและมีมาตรฐานสากลตามกรอบของสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (American 
Psychological Association : APA) 
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  ๒.  เพื่อมุ่งพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ 
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และวิธีการทางจิตวิทยา  เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และมีศักยภาพ มีความ
เชี่ยวชาญในการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านจิตวิทยาการปรึกษา 
  ๓.  เพื่อมุ่งพัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิตสามารถน าความรู้ และวิธีการทางจิตวิทยาการปรึกษาไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตทั้งในส่วนของ
ตนเอง และวิถีปฏิบัติในสังคม 
  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖๖ หน่วยกิต 
  โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา เป็นหลักสูตรแบบ
ที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ และ
ศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม รับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
   แบบ ๒.๑  
    ก) วิชาแกน       ๙ หน่วยกิต 
    ข) วิชาเฉพาะ    ๑๕ หน่วยกิต 
    ค) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต 
    ง) ดุษฎีนิพนธ์    ๓๖ หน่วยกิต 
    จ) การฝึกประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา   (ไม่นับหน่วยกิต) 
    ฉ) วิชาปรับพื้นฐาน  (รายวิชาที่จัดสอนให้กับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาอ่ืน ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  โดยไม่นับหน่วยกิต)  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม  ๒๕๕๒  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาเอก (สมอ.๐๖) 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๒ และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
      ระดับปริญญาเอก (สมอ.๐๖)  โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ 
 คณะกรรมการฯ  ดังนี ้
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๑.๑ ขอให้ปรับจ านวนหน่วยกิตรวมให้ “ไม่เกิน ๖๐  หน่วยกิต”   
๑.๒ ขอให้ปรับแผนการศึกษาเป็น ๓ ปี  

๒.   เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
 และขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

 ๔.๘  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    

  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา ๒๐ คน โดยก าหนดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย 
ตลอดหลักสูตร คนละ ๔๘๐,๐๐๐ บาท   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  
๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๒  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  ๒๕๕๒ โดยขอให้คณะฯ ปรับแก้ให้ 
 สอดคล้องกับเล่มหลักสูตร 
๒.   เมื่อปรับแก้แล้ว  ขอให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
 และขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

 ๔.๙   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)  
  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (หลักสูตร ๕ ปี)
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข   
คือ  เพื่อแก้ไขรหัสวิชา และจ านวนหน่วยกิตให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
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  สาระส าคัญในการปรับปรุง  คือ เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา   และจ านวนหน่วยกิต  
ในหมวดวิชาเอกบังคับ  จ านวน ๕ รายวิชา ดังนี้ 
  ๑. เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา   ในหมวดวิชาเอกบังคับ  จ านวน ๔ รายวิชา    
   (๑)   เดิม  รหัสวิชา๒๖๕๒๐๐  จริยธรรมในชีวิตประจ าวัน ๒(๒-๐-๔) 
        Ethics in Everyday Life 
    เปลี่ยนเป็น  ๒๖๕๑๐๐    
   (๒)   เดิม  รหัสวิชา ๒๖๕๒๑๑ ปรัชญาเบื้องต้น   ๓(๓-๐-๖) 
           Introduction to Philosophy 
    เปลี่ยนเป็น  ๒๖๕๑๒๑    
   (๓)   เดิม  รหัสวิชา ๒๕๒๑๕๑ ภูมิศาสตร์กายภาพ ๑  ๓(๒-๒-๕) 
          Physical Geography I 
    เปลี่ยนเป็น  ๒๕๓๑๕๑    
   (๔)   เดิม  รหัสวิชา ๒๕๓๒๓๓ ภูมิศาสตร์กายภาพ ๒  ๓(๒-๒-๕) 
           Physical Geography II 
    เปลี่ยนเป็น  ๒๕๓๒๕๒    
  ๒. เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต ในหมวดวิชาเอกบังคับ  จ านวน ๑ รายวิชา 
   (๑) เดิม  รหัสวิชา ๒๕๓๒๓๓ ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน  ๓(๓-๐-๖) 
           Settlement Geography 
    เปลี่ยนเป็น  ๓(๒-๒-๕)    (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (หลักสูตร ๕ ปี) 

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (หลักสูตร ๕ ปี) 
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
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 ๔.๑๐ โครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
  ในการพัฒนาครูอาชีวศึกษา 
 
  ด้วยภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคมได้เสนอโครงการความร่วมมือระหว่าง  
คณะศึกษาศาสตร์กับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๗  
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออก และยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาเอกชนทางด้านการผลิตครูให้ตรงความต้องการ 
ของสถานศึกษา  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  
๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑.  อนุมัติในหลักการโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับสมาคมโรงเรียน 
     อาชีวศึกษาเอกชนในการพัฒนาครูอาชีวศึกษา    
๒.  ขอให้คณะฯ พิจารณาจัดท าหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการเทียบโอน 
 

 ๔.๑๑  โครงการผลิตครูอาชีวศึกษา 
 
   ด้วยภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคมได้เสนอโครงการผลิตครูอาชีวศึกษา 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก และยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทางด้านการผลิตครูให้ตรงความ
ต้องการของสถานศึกษา  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  
๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ  ถอนวาระโครงการผลิตครูอาชีวศึกษา 

 



 - ๒๐ - 

 ๔.๑๒ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  คือ  เน่ืองด้วยสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 
ประเทศญ่ีปุ่นมาโดยตลอด  เพื่อให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ภาคพิเศษ มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเรียนจบครบตามจ านวนหน่วยกิต 
ที่หลักสูตรก าหนด  ภาควิชาฯ จึงขอปรับหลักสูตรโดยเพิ่มวิชาเอกเดี่ยวในหมวดวิชาเฉพาะ 
  สาระส าคัญในการปรับปรุง  คือ  ปรับเพิ่มวิชาเอกเดี่ยวในหมวดวิชาเฉพาะ  
   หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๙  หน่วยกิต 
 เดิม  วิชาเอกไม่น้อยกว่า          ๘๑  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ   ๕๗ 
    - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๒๔ 
   วิชาโท  ไม่น้อยกว่า           ๑๘  หน่วยกิต  
 แก้ไขเป็น        กลุ่มวิชาเอก-โท 
   วิชาเอกไม่น้อยกว่า   ๘๑  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ   ๕๗ 
    - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๒๔ 
   วิชาโท  ไม่น้อยกว่า    ๑๘  หน่วยกิต  
    กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว 
   วิชาเอกไม่น้อยกว่า           ๙๙  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ   ๕๗ 
    - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๔๒     (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  
๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 



 - ๒๑ - 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  
  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  

 
 ๔.๑๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  คือ  เน่ืองด้วยสาขาวิชาภาษาจีน  
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ภายใต้โครงการ ๓+๑ กับมหาวิทยาลัยเวินโจว  ซึ่งได้ลงนามในสัญญาข้อตกลง 
ความร่วมมือเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา  เน่ืองจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙  ก าหนดให้เรียนวิชาโท จ านวน ๑๘ หน่วยกิต  ดังนั้น นิสิตที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
จะไม่สามารถเรียนวิชาโทได้ครบตามที่หลักสูตรก าหนด ก่อนเดินทางไปเรียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ภาควิชาฯ จึงขอปรับโครงสร้างหลักสูตร  เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ  ๓+๑ สามารถเรียนจบครบตามจ านวน 
หน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างหลักสูตรในครั้งนี้ไม่กระทบจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
ของโครงสร้างเดิม  ภาควิชาฯ จึงขอปรับหลักสูตรโดยเพิ่มวิชาเอกเดี่ยวในหมวดวิชาเฉพาะ 
  สาระส าคัญในการปรับปรุง  คือ  ปรับเพิ่มวิชาเอกเดี่ยวในหมวดวิชาเฉพาะ  
   หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๙  หน่วยกิต 
 เดิม  วิชาเอกไม่น้อยกว่า           ๘๑  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ   ๕๗ 
    - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๒๔ 
   วิชาโท  ไม่น้อยกว่า           ๑๘  หน่วยกิต  
 แก้ไขเป็น        กลุ่มวิชาเอก-โท 
   วิชาเอกไม่น้อยกว่า           ๘๑  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ   ๕๗ 
    - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๒๔ 
   วิชาโท  ไม่น้อยกว่า           ๑๘  หน่วยกิต  



 - ๒๒ - 

    กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว 
   วิชาเอกไม่น้อยกว่า          ๙๙  หน่วยกิต 
         -  วิชาเอกบังคับ   ๕๗ 
    - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๔๒  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  
๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  
๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาจีน  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

 ๔.๑๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  คือ  เนื่องด้วยสาขาวิชาภาษาเกาหลี 
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนเกาหลีมาโดยตลอด  เพื่อให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ ภาคพิเศษ มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ 
เรียนจบครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนด  ภาควิชาฯ จึงขอปรับหลักสูตรโดยเพิ่มวิชาเอกเดี่ยวใน 
หมวดวิชาเฉพาะ 
  สาระส าคัญในการปรับปรุง  คือ  ปรับเพิ่มวิชาเอกเดี่ยวในหมวดวิชาเฉพาะ  
   หมวดวิชาเฉพาะ    ๙๙  หน่วยกิต 
 เดิม  วิชาเอกไม่น้อยกว่า           ๘๑  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ   ๕๗ 
    - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๒๔ 
   วิชาโท  ไม่น้อยกว่า           ๑๘  หน่วยกิต  



 - ๒๓ - 

 แก้ไขเป็น        กลุ่มวิชาเอก-โท 
   วิชาเอกไม่น้อยกว่า           ๘๑  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ   ๕๗ 
    - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๒๔ 
   วิชาโท  ไม่น้อยกว่า           ๑๘  หน่วยกิต  
    กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว 
   วิชาเอกไม่น้อยกว่า           ๙๙  หน่วยกิต 
    - วิชาเอกบังคับ   ๕๗ 
    - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๔๒     (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบในหลักการ  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  
  ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

 ๔.๑๕ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙  ภาคพิเศษ 
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอความพร้อมในการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๔๙ ภาคพิเศษ   โดยจะเปิดรับ 
นิสิตตั้งแตภ่าคการศึกษา ต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา  ๕๐ คน   (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ  ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒  
ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 



 - ๒๔ - 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ ภาคพิเศษ    

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการ  การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ภาคพิเศษ    
๒.  ขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด   
 พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต  จ านวน ๑ แผ่น  
 

 ๔.๑๖ รายงานผลการตรวจเยี่ยมหน่วยสอนนอกมหาวิทยาลัยบูรพาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยสอนนอกมหาวิทยาลัยบูรพา  
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  หน่วยสอนโรงเรียนเทคโนโลยีอาร์พีซี จังหวัดระยอง  โดยคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย 
  ๑.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     ประธานกรรมการ 
  ๒.  คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา   กรรมการ 
  ๓.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล) กรรมการและเลขานุการ 
  ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพากับโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ แล้ว 
   ในการน้ี คณะกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยสอนโรงเรียนเทคโนโลยีอาร์พีซี   
จังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจเยี่ยมหน่วยสอนนอกมหาวิทยาลัย ณ หน่วยสอน
โรงเรียนเทคโนโลยีอาร์พีซี จังหวัดระยอง  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบในหลักการ รายงานผลการตรวจเยี่ยมหน่วยสอนนอกมหาวิทยาลัยบูรพาของ 

       คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
๒. ขอให้จัดเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐  ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์เก็ต   
      จ านวน ๑ แผ่น  น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 



 - ๒๕ - 

วาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ  
 ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓   
 
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ทุกวันอังคารที่ ๔ ของเดือนเว้นเดือน เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๙๐๓  ชั้น ๙   
อาคารภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  
 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น. 
 
 
 

   
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณกุล)     (รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


